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Polgári Frakció
FIDESZ-KDNP
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FIDESZ-KDNP
Polgári Frakció
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Polgári Frakció
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
Polgári Frakció
FIDESZ-KDNP
MSZP
MSZP

( 24 fő 100 % )
Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Andrea
László Mária

jegyző
Szervezési osztályvezető
Pénzügyi és Városfejlesztési
főosztályvezető
Ellenőrzési és Rendészeti
főosztályvezető

Orosz Jánosné
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Mester Sándor
Simon István
Barta József
Kovács Ildikó
Tóth Péter
Kőrösi Dezső
Soltész Gergely
Rostás László
Szalontai Mária
Vili Gábor
Dr. Lengyel János

Humánpolitikai főosztályvezető
Népjóléti osztályvezető
Városfejlesztési osztályvezető
Költségvetési csoportvezető
főépítész
Műszaki osztályvezető
környezetvédelmi referens
CKÖ elnöke
könyvvizsgáló
Vizi-közmű Társulat elnöke
Semmelweis Halasi Kórház Np.
Kft. orvosigazgatója
Halasi Városgazda Zrt.
igazgatósági tagja
Kiskunhalasi Művelődési Központ
Np. Kft.
Bernáth Lajos Kollégium
igazgatója
Halasi Nemes Tanács ügyvivője

Dr. Fődi István
Király Gábor
Nagy Ernő
Varga Judit

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 napirendet a meghívó szerint.
Máté Lajos (ÜGYREND) képviselő:
Az egyik képviselő nem tud végig részt venni az ülésen, ezért kéri, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat című napirendet tárgyalják meg először. Ellenkező esetben ennél a napirendi pontnál
a FIDESZ-KDNP frakció nem szavaz.
Halász Balázs (ÜGYREND) képviselő:
Rendkívüli ülésen sem napirend előtti felszólalás, sem interpelláció nem szokott lenni.
Dr. Várnai László polgármester:
Alapvetően így van, de praktikus okokból most mégis lesz lehetőség interpellálni.
Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND) képviselő:
A Polgári Frakció azt kérte Polgármester Úrtól, hogy ugyanazzal a napirenddel hívja össze a
képviselő-testület ülését, mint 2010. március 1-jén, vagyis legyen lehetőség interpellálni.
Dr. Várnai László polgármester:
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A napirend megállapítását azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a „KEOP – 2.4.0. B
konstrukciója pályázat projektfejlesztési szakaszának menedzsment feladatainak ellátása.”
című osztós előterjesztést a meghívón szereplő napirendi pontokat követően, valamint az
eredetileg 25. napirendi pontként szereplő Közbeszerzési Szabályzatot tárgyalják elsőként.
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Közbeszerzési Szabályzat.

Dr. Várnai László
polgármester

1. A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
2.

Dr. Várnai László
polgármester

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító rendelet
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

3. „Közösségi tér és információs pont infrastrukturális fejlesztése a
kiskunhalasi Közösségek Házában” című pályázathoz többlet
önerő biztosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4. Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezete.

Dr. Várnai László
polgármester

5. UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése. Dr. Várnai László
polgármester
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6.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
7/1999. (III.10.) sz. rendelet mellékletének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

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

Dr. Várnai László
polgármester

8. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási
tervének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

9. Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

10. Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének
jóváhagyása.

Dr. Várnai László
polgármester

11. Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.
2010. évi üzleti terve.

Dr. Várnai László
polgármester

12. Az Állami Számvevőszék által „ Kiskunhalas Város Önkormányzata Dr. Várnai László
gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről” folytatott
polgármester
vizsgálat megállapításaira készített intézkedési terv.
13. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati
Tűzoltóságot érintő teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célok meghatározása.

Dr. Várnai László
polgármester

Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

14. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

15. II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai

Dr. Várnai László
polgármester

programja módosításának jóváhagyása.

16. A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői Dr. Várnai László
pályázat kiírása.
polgármester
17.

Táborozási ügyintézői munkakör megszüntetése.

Dr. Várnai László
polgármester

A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2009. évi Dr. Várnai László
rendezvényeinek és programjainak beszámolója és 2010. évi
polgármester
terveinek jóváhagyása.
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Közművelődési és közgyűjteményi intézmények érdekeltségnövelő Dr. Várnai László
pályázata.
polgármester
18. TIOP-1.1.1/09/1- „A pedagógiai módszertani reformot támogató
Dr. Várnai László
informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázat benyújtása. polgármester
19. Lakossági járdaépítés 2010. évi támogatása.

Dr. Várnai László
polgármester

20. „Kiskunhalasi kistérség közmunkaprogramja – 2010/01 tél-tavasz” Dr. Várnai László
című pályázat.
polgármester
21. Közbeszerzési terv jóváhagyása.

Dr. Várnai László
polgármester

22. Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának
fejlesztése (KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215) c. projekthez
követendő díjpolitika.

Dr. Várnai László
polgármester

Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeletetése során
keletkezett vízterhelési díj felhasználása.

Dr. Várnai László
polgármester

23. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2009. évi beszámolója. Dr. Várnai László
polgármester
24. A Halasvíz Kft. beszámolója a 2009. évi vízi-közmű alap
felhasználásáról.

Dr. Várnai László
polgármester

25. Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési
támogatásának előirányzatából megvalósult projekthez megítélt
támogatásról (Kossuth utcai parkoló felújítása).

Dr. Várnai László
polgármester

26. Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési
támogatásának előirányzatából megvalósult projekthez megítélt
támogatásról (Nagy-Szeder István utca burkolat felújítása).

Dr. Várnai László
polgármester

27. Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési
támogatásának előirányzatából megvalósult projekthez megítélt
támogatásról (Kossuth utcai járda felújítása).

Dr. Várnai László
polgármester

28. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott
határozatairól.

Dr. Várnai László
polgármester

29.

Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az Dr. Szász Éva
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
EFSZ Biz. elnöke

30. Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Máté Lajos
PKG Biz. elnöke

31. Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság beszámolója az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Jerémiás Béláné
MOV Biz. elnöke
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32. Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Pajor Kálmán
TIV Biz. elnöke

33. „Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket
összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” c. projekt keretében
érintett állami területek bérbevételéről, majd önkormányzati
tulajdonba vételéről.

Dr. Várnai László
polgármester

34. Kiskunhalas, 5840 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

35. 078/198 hrsz alatti közterületből mintegy 560 m2 nagyságú rész
megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

36. A 41865/15 és 41865/16 hrsz alatti ingatlanok felajánlása.

Dr. Várnai László
polgármester

37. Az Ipari Parkban 22.600 m2 terület megszerzésére vonatkozó
kérelem.

Dr. Várnai László
polgármester

38. Botond utca 1835 hrsz. alatti közterületrész tulajdonjogának
visszaszerzése.

Dr. Várnai László
polgármester

39. Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

Dr. Várnai László
polgármester

40. Közmeghallgatások számának négyre növelése 2010. évben.

Varga Judit
Halasi Nemes Tanács
ügy.

41. Kiskunhalas város csatlakozása a Klímabarát Települések
Szövetségéhez.

Varga Judit
Halasi Nemes Tanács
ügy.

42. Kiskunhalas közvilágításának szabályozása a fényszennyezés
visszaszorítása érdekében.

Varga Judit
Halasi Nemes Tanács
ügy.

43. Korda Imre (1853-1914) gimnáziumi tanárnak, újságírónak a
helyi sajtó elindítójának emléktábla állítása.

Varga Judit
Halasi Nemes Tanács
ügy.

44. KEOP – 2.4.0. B konstrukciója pályázat projektfejlesztési
szakaszának menedzsment feladatainak ellátása.

Dr. Várnai László
polgármester

45. Interpellációs válaszadás.
Képviselői interpelláció.
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00001 Új napirendi pont
1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közbeszerzési Szabályzat.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A legutóbbi testületi ülésen átdolgozott formában kiosztották a Közbeszerzési Szabályzatot,
melyben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szabályzata a kiskunhalasi viszonyoknak megfelelően
volt átdolgozva. Kritika érte amiatt is a szabályzatot, hogy túl bonyolult. Az eljárási részt
függelékbe helyezték. Ez a törvényi szabályozás Kiskunhalasra való levetítése.
A mai napon kiosztásra került a Közbeszerzési Tanács útmutatójának egyik bekezdése a helyi
költségvetési szervek közbeszerzéséről. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 8. §-ának (3) bekezdése szerint el kell választani a döntéshozó, illetve a
közbeszerzési eljárást előkészítő bizottság tagjait. A régi szabályozás szerint is a bizottság az
előkészítő munkát folytatta le és Polgármester Úr döntött a közbeszerzésről. A mostani változat
szerint ez nem változott, csak a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak a személye, ugyanis a
polgármester a döntését a képviselő-testület nevében, átruházott hatáskörben hozza.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Nehezményezi, hogy a bizottsági állásfoglalásokat nem kérdezte meg Polgármester Úr.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság nem támogatta az
előterjesztést. A régi és az új változatú szabályzat véleménye szerint szinkronban van egymással.
Azért nem tartja elfogadhatónak, mert nem egy külső szakértő vizsgálta felül, hanem aki a
korábbi szabályzatot készítette és olyan megállapításokat tett, amelynek egy része szubjektív.
Jelezték is, hogy melyik részekkel értenek egyet.
Az eredeti elképzelés szerint a jegyző, mint jogász legyen a bizottság elnöke. A polgármestertől
nem várható el, hogy közbeszerzési szakjogász legyen, ezért javasolták, hogy a jegyző legyen az
ellenjegyző, de nem olyan formában, ahogy ez a változat tartalmazza. A képviselők kizárása a
bizottságból megítélésük szerint azt a célt szolgálná, hogy a polgármester irányítása alatt álló
hivatal vegye át a bizottság feladatát. A polgármester egyszemélyben dönt. Úgy érzi, hogy
szakmai álcába bújtatott visszaélésekre adhat alapot. Ha a hivatal saját maga készít elő és saját
maga dönt, akkor a külső ellenőrzés csorbát szenved és a részletekbe a képviselő-testület nem
fog belelátni.
Az 50 millió Ft-os közbeszerzésből, ami a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. körül
zajlott, 1,2 millió Ft-ot kap a közbeszerzési szakértő, a másik 1,2 millió Ft-ot az a hivatali
dolgozó és az előkészítő kapja, aki ebben részt vesz. A milliárdos közbeszerzéseknél még
nagyobb összegeket fizetnének ki a közreműködőknek.
A Közbeszerzési Bizottság teljesen ingyen dolgozik.
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Dr. Várnai László polgármester:
Melyik hivatali dolgozó kap 1,2 millió Ft-ot?
Pajor Kálmán képviselő:
Rákérdeztek a korábbi közbeszerzési ügyintézőnél, aki így tájékoztatta őket.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Tájékoztatja Pajor Kálmán képviselőt, hogy a mostani előterjesztés nem azonos azzal, amit a
bizottság elutasított. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés egyhangúan elfogadott szabályzatának
Kiskunhalasra vetített változata van most a képviselő-testület előtt. A 2010. március 1-jei
képviselő-testületi ülésen került kiosztásra.
Máté Lajos, a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke is eljuttatott hozzájuk egy
módosító javaslatot, amit nem tudtak értelmezni. Az általuk elkészített szabályzat módosításait
tartalmazta, de a 4. oldal után a 6. oldal, (8) bekezdés utána a (24) bekezdés, 3. fejezet után a 6.
fejezet következett. Véleménye szerint sokkal komolyabb a téma annál, hogy így módosítsák a
közbeszerzési szabályzatot. Súlyos bírságokat rónának ki az önkormányzatra, ha valamilyen
törvénytelenséget követnének el.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) pontosan
szabályozza, hogy céljuttatásként mennyit lehet adni egy köztisztviselőnek. Megbízási szerződést
sem lehet kötni. 2010. január 1-jétől szigorú a szabályozás a tekintetben, hogy egy
köztisztviselőnek milyen pluszfeladattal milyen juttatásai lehetnek.
Kijelenti, hogy a köztisztviselők nem kapnak olyan pluszpénzeket, ami törvénytől eltérő lenne.
Kéri, hogy a március 1-jei testületi ülésen kiosztott változatot véleményezzék.
A polgármester a lezáró döntést hozza meg az előkészítő bizottság javaslata alapján. Ez évek óta
így működik.
A Közbeszerzési Tanács útmutatója pontosan azt írja le, amit most módosításként
előterjesztettek.
A polgármester köteles a szakterületnek megfelelő bizottság elnökét a bizottságba beválasztani
és amennyiben külsős szakértő van, akkor a hivatalból közbeszerzéssel kapcsolatban nem
működik közre senki.
Máté Lajos képviselő:
A Ügyrendi Bizottság, a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság,
valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Ez utóbbi
bizottság elé egy két-három oldalas anyag került, amit az a közbeszerzési szakértőé készített,
akivel a hivatal dolgoztatta ki azt a szabályzatot, ami több hónapon keresztül a bizottságok előtt
volt.
Nehezményezték, hogy a FIDESZ frakcióval nem egyeztettek a szabályzatról. Emiatt két hónapig
nem tárgyalták. Kompromisszumként befogadták és több módosító javaslatot tettek hozzá. Több,
mint három hónap után kaptak választ a szakértőtől a javaslataik elutasításáról.
A saját szakértőjükkel is egyeztettek, akit nem a város fizetett. A javaslatukat a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén osztotta ki. Csak a módosítást tartalmazó oldalakat
nyomtatta ki, ezért hiányzott az anyagból több oldal. A bizottságok utána ezt már nem
tárgyalták.
A jegyző asszony a meghiúsult testületi ülésre azt javasolta, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés közbeszerzési szabályzatához hasonlót fogadjanak el.
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Továbbra is fenntartják korábbi javaslataikat, amit a szabályzat első változatához tettek. Nem
gondolja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szabályzatához hasonlót kellene elfogadni.
Több javaslatuk esetében nem érti, hogy a szakértő miért utasította el. Ilyen például, hogy a
döntéshozó alapesetben a képviselő-testület, de adott esetben átruházhatja a bizottságra.
Javasolták, hogy akkor a képviselő-testület döntsön a közbeszerzési eljárások végén. A
baloldalnak is az volt a kérése, hogy a döntést ne vegyék el a képviselő-testülettől.
A bizottságban valóban szükség van szakértőkre. Be is szoktak vonni külső szakértőket, valamint
a hivatal munkatársai közül is többen értenek hozzá és az előkészítésben részt vesznek.
Szabó Károly képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság is a korábbi változatot tárgyalta és nem fogadta el. Alapvetően arról van
szó, hogy törvényi változásokat kellene keresztülvinni, ennek ellenére már hónapok óta húzódik
az ügy. Feltételezi, hogy a jegyző asszony azért a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés közbeszerzési
szabályzatát javasolja követni, mert ott a FIDESZ többség támogatta és nem feltételezhető róluk,
hogy visszaélésre használnák.
Nem érti, hogy miért kell hónapokig elhúzni. A FIDESZ frakció eddig vagy nem támogatta, vagy
tartózkodott a Közbeszerzési Szabályzat szavazásánál.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, ha a hivatal külső szakértőt kér fel, azt a város érdekében teszi, nem
pedig a FIDESZ frakció ellenében.
Jekő Attila képviselő:
Aki eddig az előkészítésben részt vett, az a döntésben nem vehet részt a törvényi szabályozás
miatt. El kell különíteni ki a döntéshozó és ki a döntés előkészítő. Az előkészítő bizottságban nem
vehetnek részt a bizottsági elnökök és korábbi delegáltak. A döntés a képviselő-testületé, de ezt
átruházta a polgármesterre. Véleménye szerint, ha ezt visszavonják, akkor minden egyes
közbeszerzés alkalmával össze kellene hívni a képviselő-testületet. Praktikus okai voltak az
átruházott hatáskörnek.
A Kbt. 8. § (1) és (3) bekezdése szerint az eljárás előkészítésébe bevont személyeknek, illetve
személyeknek megfelelő, a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési, jogi és pénzügyi
szakértelemmel kell rendelkezniük. Nem feltétlenül rendelkeznek ilyen szakértelemmel a
bizottsági elnökök, vagy a delegált képviselők. Amennyiben egy külső szakértő készíti elő a
képviselő-testület, vagy a polgármester számára, akkor ez az előírás teljesül. Azt kell eldönteni,
hogy a képviselő-testület össze kíván-e ülni évente húszszor egy közbeszerzési döntés miatt.
Véleménye szerint kár ezért a képviselő-testületet összehívni, mert eddig is jól működött a
rendszer.
A konzultációs jog nem sérül, mert a szakbizottság elnökét meghívják a közbeszerzési
bizottságba.
Véleménye szerint az eddigi eljárásrend maradjon meg.
Pajor Kálmán képviselő:
Véleménye szerint a korábbi szakvéleményt ismertette Jekő Attila képviselő és törvényértelmezési
problémáról van szó. Ha a szakvéleményt kiadó ismerné az önkormányzatok működését, akkor
nem írt volna le ilyet, hiszen az önkormányzati döntések előkészítésében is a képviselő-testület
tagjai vesznek részt. Némelyik döntést képviselő indítványoz előterjesztés készítésével.
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Véleménye szerint nincs összeférhetetlenség. Az összes előkészítésben részt vesznek a képviselők.
A hivatal venné át a teljes döntés előkészítést a Polgármester Úr vezetésével. A pályázatokban
szereplő menedzsmentdíjról nem kívánja azt mondani, hogy maguk között kívánják szétosztani,
de a nagy jutalékú közbeszerzések ezután következnek, ezért jobb lenne megelőzni a
félreértéseket.
Dr. Várnai László polgármester:
Arra kéri Pajor Kálmán képviselőt, hogy még a látszatát se keltse annak, hogy a pályázatokból
bárki is meggazdagszik a hivatalból. Ezzel megrágalmazza a hivatal dolgozóit és a
polgármestert.
Pajor Kálmán képviselő:
Ezt az információt kapta. Véleménye szerint akár vizsgáló bizottságot is fel lehetne állítani a
kérdés kivizsgálására.
Máté Lajos képviselő:
Az egész ügy hátterében a bizalom áll. Eddig a bizottsági elnökök vettek részt a közbeszerzési
bizottságban. A baloldalt az Ügyrendi Bizottság elnöke, Szabó Károly képviselte. Elég sokat
dolgoztak a rengeteg pályázat miatt az elmúlt 3 évben. Nagy dolgokról döntenek.
A döntést nincs joguk befolyásolni, mert pontszámok alapján döntenek. A pályázat feltételeinek
kialakításába tudnak beleszólni. Nem is jogi ismeretekre van szükség a bizottság részéről, mert
azt hozzáteszi a hivatal és a közbeszerzési szakértő. Véleménye szerint sok hasznos ötlettel
járultak hozzá a képviselők a munkához.
A bizalom ott inog meg és azért van több hónapja vita a szabályzattal kapcsolatban, mert azt
érzékelték, hogy egy kormánydöntés miatt a közbeszerzési pályázatok előkészítése a
polgármester kezébe kerül és a frakciónak nem lesz beleszólása.
Sorozatosan azzal találkoznak, hogy nem elég a pályázatokon elnyert összeg a megvalósításra.
Ebben az esetben van a bizottságnak igazi döntési jogköre, hogy milyen javaslatot tesz.
Javasolhatja új pályázat kiírását, vagy a pályázati összeg kiegészítését a képviselő-testületnek.
Véleménye szerint a bizottsági elnökök továbbra is vegyenek részt a közbeszerzési bizottságban,
hiszen a polgármesternek és a hivatalnak továbbra is döntő szerepe lesz ebben az eljárásban.
A munkatervben több hónapos szünetek szerepelnek, így legalább lesz indok időnként összehívni
a képviselő-testületet, ezért változatlanul azt javasolja, hogy azt a változatot fogadják el, amit a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén előterjesztettek.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Úgy látja, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot már csak egy részletben kifogásolják, mégpedig a
közbeszerzési bizottság összetételét illetően.
A közgyűlés elnökének a feladata a megyei közgyűlés szerint közbeszerzésenként 5 tagú
közbeszerzési bírálóbizottság létrehozása a Kbt. 8.§ (1) bekezdése figyelembevételével.
Az ő javaslata is ugyanez, csak azzal a módosítással, hogy a bírálóbizottság két tagjának minden
esetben a közbeszerzés tárgya szerinti képviselő-testületi bizottság elnökei közül kell kikerülnie.
Amikor olyan közbeszerzés van, amit a hivatal előkészítő munkájával kell megoldani, akkor
ebben az esetben az 5 tagú bizottság két tagja főként Máté Lajos és Pajor Kálmán képviselők
lesznek. A most hatályos szabályzat szerint is így volt.
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A FIDESZ frakció javaslata a törvénnyel teljesen ellentétes, miszerint 4 tagú bizottságot
kívánnak létrehozni, melynek tagjai Szabó Károly, Máté Lajos, Pajor Kálmán és Dózsa Tamás
Károly képviselők.
A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 8. §-ának (3)
bekezdésében foglalt azon előírásra, mely szerint a bírálóbizottság feladata az írásbeli
szakvélemény és döntési javaslat készítése az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró
döntést meghozó személy, vagy testület számára, a bírálóbizottság tagjai és a közbeszerzési
eljárást lezáró döntést meghozó személy, illetve testület tagjai feladat- és hatáskörének el kell
határolódniuk és közöttük nem lehet átfedés.
Amit a FIDESZ frakció előterjesztett, az ezzel teljesen ellentétes.
Azt nem akarják, úgy látja, hogy a hivatal felesküdött köztisztviselői készítsék elő a
közbeszerzéseket. Máté Lajos képviselő arra hivatkozik, hogy a pályázati keret nem elég a
megvalósításra. Melyik az a pályázat, amit a hivatal készített elő és meghaladta az előzetes
számításokat? Tudomása szerint nem volt ilyen. Olyan fordult elő, hogy kevesebből tudták
megoldani és vissza is kell fizetniük.
Jekő Attila képviselő:
Véleménye szerint nem bizalmi, hanem törvényességi kérdésről van szó elsősorban. Amennyiben
a FIDESZ frakció javaslata törvényellenes, úgy kár vitatkozni róla. El kell fogadni, hogy a
bizottságban megszűnik a FIDESZ többség egy törvényi előírásnak köszönhetően. A politikának
nem mindig van döntő szerepe. A bizottsági elnökök révén a FIDESZ frakció továbbra is részt
tud majd venni a döntés előkészítésben.
A Közösségek Háza esetében is a képviselő-testület döntött úgy, hogy kipótolják a hiányzó
összeget. Ha nem támogatják, akkor hatályon kívül helyezték volna az eljárást és nem vágtak
volna bele abba a projektbe.
A EU-s pályázatoknál meg van szabva, hogy mennyi költséget lehet elszámolni, ami általában
maximum 1 %, de van ahol felső összeghatárt is megjelölnek. Külső szakértő cégekkel szokott
leszerződni a pályázó. Azon kellene elgondolkodni, hogy 1 fő közbeszerzési referenst
alkalmazzanak, hogy ne külső céggel kelljen megoldani.
Pajor Kálmán képviselő:
Tudomása szerint a buszpályaudvar pályázatát is a hivatal készítette elő, ennek ellenére
túllépték a pályázati keretet, emiatt meg is hiúsult. Nem tudja, hogy a Közösségek Háza, vagy a
Felsővárosi Óvoda pályázatát mennyiben készítette elő a hivatal, de ezeknél is voltak túllépések.
A közbeszerzési bizottság összetétele azért képezi vita tárgyát, mert a korábbi gyakorlat azt
mutatta, hogy a döntéseknek nem volt közük a politikához, szakmai döntések születtek. Ezt Szabó
Károly és Kószó János képviselők is megerősíthetik. A bizottságok elnökei a szakmai
tapasztalataik révén segítettek a műszaki egyszerűsítésben.
A megegyezésnél is döntő szerepe van a bizottságnak, ezért nem mindegy, hogy kik a tagjai.
Dr. Várnai László polgármester:
Szemmel láthatólag nincs meg a közös álláspont. Van egy jogszabályi megfelelőség, amit a
képviselő-testült vagy figyelembe vesz, vagy nem. Utóbbi esetben olyan szabályzatuk lesz, ami
jogszabályellenes. Ennek is megvannak a következményei.
Viszonylag könnyen meg lehet érteni, ha valaki az előkészítésben vesz részt, az nem vehet részt a
döntésben.
Ha azt akarják, hogy a bizottságban részt vegyenek a szakbizottságok elnökei, akkor a döntést
nem hozhatja meg képviselő-testület, csak a polgármester.
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Ha azt akarják, hogy a végső döntésben vegyenek részt a bizottsági elnökök, akkor egy egyszerű
bizottságot kell létrehozni, aminek nem tagja képviselő, mert ő a végső döntésben vesz részt.
Korábban a bizottság által javasolt minden közbeszerzést aláírt és nem változtatta meg. Ez a
következő alkalommal is így lenne.
Véleménye szerint továbbra is az volna a legjobb, ha az előkészítésben a bizottsági elnökök részt
vennének és mindenről tudnának.
A buszpályaudvar pályázatát a Kistérségi Iroda készítette, a Közösségek Házával kapcsolatos
előterjesztést pedig a Városmenedzser Kft. közreműködésével dr. Szlanka Tamás csinálta.
Megkéri dr. Ferenczi Mária jegyzőt, hogy ismertesse a szavazás rendjét, mert számottevő
módosító javaslat érkezett.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az elmúlt testületi ülésen kiosztott javaslatot kéri megszavaztatni. Módosító indítvány a bizottság
tagjainak személyére érkezett.
Ebben az esetben a polgármester ír alá és a bizottsági elnököket kéri fel az előkészítésben való
részvételre.
Máté Lajos képviselő:
A bizottságok által tárgyalt előterjesztést javasolja elfogadni a FIDESZ frakció által javasolt
módosításokkal, nem a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által elfogadott változatot. Aggályosnak
tartja, hogy csak a március 1-jei képviselő-testületi ülés előtt kapták ez utóbbi javaslatot.
Végül a képviselő-testületet hatalmaznák fel a döntésre. Az ő szakértőjük szerint a javaslatuk
jogilag is megállja a helyét. A jog nem matematika, ezért előfordul, hogy az egyik jogász más
állásponton van, mint a másik.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A félreértések elkerülése érdekében elmondja, hogy a közbeszerzési szakértő a FIDESZ frakció
javaslatát véleményezte második alkalommal.
A bizottsági ülésen kiosztott módosítás, pedig ő változatuknak a módosítása. Nem javasolja
elfogadni, mert törvénysértő. A hivatalban a közbeszerzésekért felelős kolléga nem lehet döntés
előkészítő, javaslattevő, mert a törvény kizárja.
Véleménye szerint a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által elfogadott szabályzat törvényesnek
tekinthető a FIDESZ frakció részéről is. Nem ellentétes a korábbi javaslatával, ugyanazok a
szabályozások vannak, csak a három eljárási rész külön van választva. Az eltéréseket a
függelékbe helyezték és a megfogalmazásban vannak még eltérések.
A szakértő nem Kiskunhalasnak készítette a szabályzatot, hanem egy mintaszabályzatot
szerkesztett, ami alapján a hivatal elkészítette a sajátját. A szakértőnek több önkormányzattól
vannak referenciái. A bizottsági üléseken is elhangzott, hogy van egy olyan változata, amelynél
minden egyes szakasznál szerepel a jogszabályi hivatkozás. A törvény mostani módosítását is
jelezte, ami az eljárási részét érinti a közbeszerzésnek.
A FIDESZ frakciónak a bizottság tagjaira és a hatáskörökre vonatkozó javaslatai a törvénnyel
ellentétesek és jogszabálysértőek.
Dr. Várnai László polgármester:
A FIDESZ frakció által a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén benyújtott
javaslatáról kéri a képviselők szavazatát, ami dr. Ferenczi Mária jegyző álláspontja szerint
törvénysértő.
12

No: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 14:05:51

>1158<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
3
9

50.00%
12.50%
37.50%

50.00%
12.50%
37.50%

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:
Megállapítja, hogy a FIDESZ frakció módosító indítványát elutasította a képviselő-testület.
Az eredeti közbeszerzési szabályzatról kéri a képviselők szavazatát.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 14:06:44

>1159<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
2
12

41.67%
8.33%
50.00%

41.67%
8.33%
50.00%

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:
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Megállapítja, hogy a közbeszerzési szabályzat ezen változatát sem támogatta a képviselőtestület.
Amennyiben úgy érzi a képviselő-testület, hogy ebben a kérdésben nincs döntési helyzetben,
akkor felajánlja, hogy ne szavazzanak róla, hagyják nyitva a kérdést és még egyszer nézzék át az
előterjesztést.
A képviselő-testület tagjai szavazni kívánnak az előterjesztésről.
Dr. Várnai László polgármester:
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés közbeszerzési szabályzata alapján készített változatról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 14:07:53

>1160<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
13

45.83%
0.00%
54.17%

45.83%
0.00%
54.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

12/2010. Kth.
Közbeszerzési Szabályzat.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben szereplő új
Közbeszerzési Szabályzat tervezetét nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Andrea Szervezési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00002 Új napirendi pont
2.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) szerint évente legalább 6 képviselő-testületi ülést kell tartani.
A Parlamentben pedig a hetente tartandó parlamenti ülést értelmezték úgy, hogy 3 hetente kell
ülésezni.
Kérdések
Hunyadi Péter képviselő:
A januári és a februári képviselő-testületi ülés miért maradt el?
Máté Lajos képviselő:
1990 óta volt-e már arra példa, hogy kéthavonta ülésezett a képviselő-testület?
Dr. Várnai László polgármester:
Januárban nem volt elég napirend. A februári testületi ülést március 1-jén tartották volna meg,
ha a FIDESZ frakció elfogadta volna a napirendet. A szabály az, hogy minden év február 15-ig
be kell nyújtani a költségvetést. Az ahhoz számított legkorábbi időpontban, március 1-jén
lehetett volna megtárgyalni.
Nem tudja, hogy volt-e már arra példa, hogy nem havonta ülésezett a képviselő-testület, utána
kell nézni.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Nem kívánja konkrétan meghatározni, de javasolja, hogy a mai nap és május 3. között még
tartsanak egy testületi ülést.
Dr. Várnai László polgármester:
Elfogadhatónak tartja Pajor Kálmán képviselő javaslatát.
Halász Balázs képviselő:
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A munkatervből már a múlt évben is kimaradt a Halászcsárda utcai ivóvíz körvezeték
megépítésére vonatkozó napirendi javaslata. Tudomásul veszi a választ, miszerint lehetőség van
bármikor előterjesztést készíteni és megtárgyalni. A beruházás költségeihez a lakosság is
hozzájárulna. Önkormányzati döntés, hogy épüljön ivóvíz körvezeték ahol csak lehet. A Halasvíz
Kft.-nél rendelkezésre állnak a tervek. Két oldalról is meg lehet közelíteni az utcát. Valószínűnek
tartja, hogy támogatást fog kapni, ha előterjesztésre kerül.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III.07.) sz.
rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 11.§-a szerint évente legalább 8 alkalommal kell üléseznie
a képviselő-testületnek.
Dr. Várnai László polgármester:
Amennyiben van elfogadott munkaterv. Ha nincs, akkor automatikusan a törvény lép hatályba.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Az előző két ciklusban nem volt rá példa, hogy ne tartsanak testületi ülést havi rendszerességgel.
Eddig is mindig volt megtárgyalnivalója a képviselő-testületnek. Véleménye szerint a jelenlegi
50 napirendi pont felét januárban is tárgyalhatták volna.
Olyan elhúzódó ügyek vannak a főosztályokon, amelyekben évek óta nem tudnak dűlőre jutni.
Ezeket is a képviselő-testület elé lehetne terjeszteni.
A város lakossága tapasztalja az MSZP és a FIDESZ frakció közötti ellentétet, amit a
Polgármester Úr generál. Véleménye szerint emiatt nem hívta össze januárban és
februárban a képviselő-testületet. Kéri Polgármester Urat, hogy város és a párbeszéd
érdekében tartózkodjon ettől.
Dr. Várnai László polgármester:
Március 1-jén nem tudtak párbeszédet folytatni, mert nem szavazták meg a napirendet. Így
nagyon nehéz párbeszédet folytatni. Akár minden héten összehívhatnak testületi ülést, de
nincs értelme, ha nem jönnek el, vagy nem vesznek részt a munkában.
Jerémiás Béláné képviselő:
A munkatervhez tett egyik javaslatát sem fogadták el, amit nagyon sajnál. A Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolójának tárgyalásakor felvetődött, hogy a velük kötött
szerződést felül kellene vizsgálni. A szemétszállítás ügye sok interpellációban is előfordult. Az
emberek igazságérzetét nagyon bántja, hogy az egyedülállóknak is 120 literes edényzet után kell
a szemétszállítási díjat megfizetniük, amit minden évben emelnek. Egyre nehezebben élnek az
emberek, különösen az egyedülállók és a magányosok, mert a fizetnivalójuk egyre emelkedik. A
napirendi javaslat befogadásával alkalom nyílt volna arra, hogy jobb feltételekkel szerződjenek.
Rostás László CKÖ elnöke:
1960. szeptember 1-jén indult meg a cigányság tömeges oktatása Kiskunhalason, ekkor épült
meg a cigány iskola. Addig a cigányok nem járhattak iskolába és erre szeretnének emlékezni.
Reméli, hogy emlékművet is tudnak avatni. Kéri, hogy a város rendezvényei között szerepeljen a
rendezvénysorozatuk.
Jekő Attila képviselő:
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Aradszky Lászlóné képviselő hozzászólására reflektálva elmondja, hogy ők nyitottak lennének a
párbeszédre. A költségvetési egyeztetésre Lukács László alpolgármester nem hívta meg az
MSZP-s képviselőket.
Esztergomban a FIDESZ-es polgármester kitalálta, hogy a napirendekről vita nélkül kell
szavazni. Nem tudja, hogy ezt a példát kellene-e követni. Örül, hogy itt ezt nem kívánják
meghonosítani.
A képviselők televíziós vitájának egyeztetésekor Aradszky Lászlóné képviselő úgy nyilatkozott,
hogy feleslegesnek tartja a vitát, mert az csak személyessé fajul és nem kell ütköztetni az érveket.
Szükség van az érvek ütköztetésére, vagy nem? A közbeszerzési szabályzat kapcsán már egyszer
előfordult, hogy nincsenek következetes érveik, mint ahogy most sem. Véleménye szerint a
minőségi munkára kellene helyezni a hangsúlyt és nem a mennyiségire. Nem attól lesz jó egy
testület munkája, hogy kéthetente ülésezik, hanem milyen minőségben tud döntéseket hozni és
érveket felsorakoztatni.
Nem hiszi, hogy a minőségi munkát támasztja alá, ha hosszasan tárgyalnak egy napirendet és a
költségvetést nem tudják elfogadni. Véleménye szerint a hivatal kellően előkészítette.
A 8-9 testületi ülés elégséges. Próbáljanak tényszerűen, érvek mentén mindannyian minőségi
munkát végezni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Az elmúlt 12 évben 30 napirendi pont alatt nem volt képviselő-testületi ülés.
Azért maradtak az ülésteremben március 1-jén az MSZP-s képviselők, mert sajtótájékoztatót
tartottak, nem pedig azért, mert tárgyalni akartak volna velük.
Véleménye szerint rengeteg probléma van, amiről tárgyalni kell, ezért szükség van havonta
testületi ülésre. A városban élők életén tudnának javítani a szemétszállítás problémájának, vagy
az elhúzódó telekügyek megtárgyalásával. Idős emberek panaszkodnak arról, hogy nem tudják a
számláikat, többek között a szemétszállítási díjat kifizetni.
Kabinetülés sem volt már tavaly május óta. Tudomása szerint azóta is tartanak kabinetüléseket,
csak a FIDESZ frakció tagjainak jelenlétére nem tartanak igényt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kabinetülések nincsenek, vezetői értekezleteket tartanak. Még novemberben is tartottak
kabinetülést, amiről jegyzőkönyvek is készültek. Pajor Kálmán képviselő módosító javaslatát
befogadta, tehát egy képviselő-testületi üléssel több lesz, mint ahogy az a munkatervben
szerepel.
Hunyadi Péter képviselő:
Március 1-jén délelőtt a delegációjuk azt kérte a polgármestertől, hogy a költségvetést vonja
vissza és azt ne tárgyalják meg, csak a többi napirendet. Véleménye szerint a polgármester
akadályozta meg a testületi ülést és nem ők a felelősek. Visszautasítja, hogy most erre hivatkozik
a polgármester.
A munka színvonalát veszélyezteti a sok napirendi pont. Véleménye szerint az 50. napirendi pont
is ugyanolyan fontos, mint az első. Többször kellene testületi ülést tartani.
Máté Lajos képviselő:
A képviselő-testületi munka redukálását jelentette volna a munkatervben szereplő 3 testületi ülés
ebben a ciklusban. Azt érzékelte, hogy az utóbbi időben egyre csökkent a napirendi pontok
száma. Sok olyan döntésre lesz még szükség a ciklusban, amihez a képviselő-testület döntése
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szükséges. Nem az az indoka a kevesebb testületi ülésnek, hogy a rendkívüli ülésen nincs
lehetőség napirend előtti felszólalásra, valamint interpellációra?
Jekő Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy a képviselő csak minden
harmadik, negyedik Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésen vesz részt.
A liberális oldallal való egyeztetésüket természetesnek tartja. A helyi MSZP-t Polgármester Úr
képviseli és vezeti véleménye szerint.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem tagja az MSZP-SHT frakciónak. Az ilyen hozzászólásokkal megtévesztik a lakosságot.
Máté Lajos képviselő:
Egyeztettek akivel csak tudtak. Valószínűnek tartja, hogy az MSZP frakció is egyeztetett a
liberális frakcióval, csak nem jelentették be. Másképp nem tudja elképzelni, hogy mindenben
egyetértenek.
Pajor Kálmán képviselő:
Érdekesnek találja, hogy a polgármester ennyire elhatárolódik attól a párttól, amelynek helyi
szervezeténél korábban elnök volt.
Tudomása szerint az SZMSZ heti rendszerességgel ír elő kabinetülést.
Horváth Mihály képviselő:
Véleménye szerint ez a vita parttalan és méltatlan a képviselő-testülethez. Nem hiszi, hogy
kiskunhalas város lakossága a képviselő-testületre ilyen megjelenéssel és munkával kíváncsi.
Vagy legyenek javaslatok, vagy hagyják abba a munkát, mert ennek semmi értelme.
Liberális frakció nem létezik, Polgári Frakció van.
Jekő Attila képviselő:
Az MSZP frakció szerint a minőségi és nem a mennyiségi munkának van értelme. Támogatja
Pajor Kálmán képviselő módosító indítványát.
Máté Lajos képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogyha nem látogatná a bizottsági
üléseket, akkor nem kapna tiszteletdíjat. A rendkívüli bizottsági üléseken nem kötelező részt
venni és nem is tud rajta részt venni, ha délelőtt szólnak, hogy délután kettőkor ülés. A cége
mellett ezt nem tudja megtenni.
A televízióban úgy hangzott el, hogy a FIDESZ frakció által összehívott költségvetési
egyeztetésre a felelős pártok kaptak meghívást. A Magyar Szocialista Párt nem kapott
meghívást, ellenkező esetben részt vettek volna.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Mind az Ötv.-nek, mind az SZMSZ-nek megfelelő számú testületi ülést tartalmaz a munkaterv.
Kérték a bizottsági üléseken, hogy éljenek javaslatokkal. Több, mint 40 helyről kértek javaslatot,
de csak két önkormányzati képviselő élt ezen jogával.
A többi előterjesztett napirendi pont jogszabályi kötelezettségen alapul. A mostani testületi
ülésen a költségvetés és a költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések miatt kell ennyi napirendet
megtárgyalni. Évek óta több ilyenkor a napirend.
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A többi testületi ülésen egy esetben van 19 napirend, a többi esetben 7,9 vagy három
napirendről tudnak előzetesen. Várja továbbra is a javaslatokat.
Dr. Várnai László polgármester:
Szeretné leszögezni, hogy nem tagja a frakciónak, ami nem jelenti azt, hogy megtagadja a
pártját. Ez egy szervezeti struktúra. Teljesen magánügy, hogy valaki tartozik-e párthoz.
Befogadta Pajor Kálmán képviselő javaslatát, hogy március 8. és május 3. között a munkatervet
egészítsék ki további egy testületi üléssel.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Csak az MDF-nek volt tagja, más pártnak nem volt tagja. A Nemzeti Fórumnak tagja, ami nem
párt, hanem egyesület. A FIDESZ-szel együttműködési megállapodást kötött.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni a
munkatervet, hogy március 8. és május 3. között is ülésezik a képviselő-testület, valamint a
programtervben szerepeltetik, hogy 50 éve indult meg Kiskunhalason a cigányoktatás.
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A képviselő-testület 2010. év munkaterve.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg 2010. évi munka- és
rendezvénytervét:
MÁRCIUS 1.
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-

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság

-

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
ÖÉT
-

„Közösségi tér és információs pont infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi Közösségek
Házában” című pályázathoz többlet önerő biztosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
ÖÉT
- UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/1999. (III.10.) sz.
rendelet mellékletének módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

-

Szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

- Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
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- Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyása.
Előadó:Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti
tervének elfogadása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Molnár Ferenc igazgatósági elnök
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Az Állami Számvevőszék által „ Kiskunhalas Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről” folytatott vizsgálat megállapításaira készített
intézkedési terv.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
-

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
- Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
- Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

- II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja módosításának
jóváhagyása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
-

-

Táborozási ügyintézői munkakör megszüntetése.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2009. évi rendezvényeinek és
programjainak beszámolója és 2010. évi terveinek jóváhagyása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
-Közművelődési és közgyűjteményi intézmények érdekeltségnövelő pályázata.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
TIOP-1.1.1/09/1- „A pedagógiai módszertani reformot támogató
infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

informatikai

Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság
- Lakossági járdaépítés 2010. évi támogatása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Kiskunhalas-Kéleshalom között optikai kábel létesítése kapcsán az önkormányzati
tulajdonú területek igénybevételéért térítés megállapítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- „Kiskunhalasi kistérség közmunkaprogramja – 2010/01 tél-tavasz” című pályázat.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Közbeszerzési Szabályzat.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Közbeszerzési terv.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése (KEOP-20097.1.2.0-2008-0215) c. projekthez követendő díjpolitika.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeletetése során keletkezett vízterhelési díj
felhasználása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

- A Dél-alföldi Ivóvízminőség javító Program 2009. évi beszámolója.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Halasvíz Kft. beszámolója a 2009. évi vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai parkoló felújítása).
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Nagy-Szeder István utca burkolat
felújítása).
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai járda felújítása).
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
-
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Előkészítésben részt vesz:

Ügyrendi Bizottság

- Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Előadó: Dr. Szász Éva bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről.
Előadó: Máté Lajos bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről.
Előadó: Jerémiás Béláné bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi Bizottság
-

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság beszámolója az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Pajor Kálmán bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Kiskunhalas, 5840 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- 078/198 hrsz alatti közterületből mintegy 560 m2 nagyságú rész megvásárlási kérelme
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- A 41865/15 és 41865/16 hrsz alatti ingatlanok felajánlása
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Az Ipari Parkban 22.600 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

- Botond utca 1835 hrsz. alatti közterületrész tulajdonjogának visszaszerzése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
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- Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Közmeghallgatások számának négyre növelése 2010. évben.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
-

- Kiskunhalas város csatlakozása a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Kiskunhalas közvilágításának szabályozása a fényszennyezés visszaszorítása érdekében.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
Korda Imre (1853-1914) gimnáziumi tanárnak, újságírónak a helyi sajtó elindítójának
emléktábla állítása.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
-

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Városi kitüntetések adományozása.
Előadó: Szabó Károly Ügyrendi bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: Kitüntetés szerint érintett bizottság

- Kiskunhalas Város Sajtódíjának odaítélése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Művelődési és Közoktatási miniszter által adható kitüntetésekre felterjesztés.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Popovics László fellebbezése.
Előadó: Dr. Várnai László
Előkészítésben részt vesz:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
MÁRCIUS 8.- MÁJUS 3. KÖZÖTT ELŐTERJESZTÉSEK ESETÉN
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MÁJUS 3.
- Kiskunhalas Város 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
ÖÉT
- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Beszámoló a 2009. évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
-

Sóstói Parkerdő és „Nádas-sziget” helyi jelentőségű természeti területek védetté
nyilvánításáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Dr. Husti János városi rendőrkapitány
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Beszámoló a Városi Rendészet 2009. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója tevékenységéről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról.
Előadó:Dr. Várnai László
Előkészítésében részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. beszámolója a 2009.
évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Molnár Ferenc igazgatósági elnök
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
-

Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról.
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok 2009. évi gazdálkodásáról
és szakmai munkájáról.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról átfogó értékelés.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság
2010/2011 tanévben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározása, a
feladatellátáshoz szükséges szakmai létszámok módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
-

- Az önkormányzati óvodák átfogó minőségértékelése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési,
Idegenforgalmi
Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

és

Városüzemeltetési

- Tájékoztató a vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról.
( Környezetvédelmi megállapodás 4.8 pontja szerint.)
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Farkas István HALASVÍZ Kft ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Polgárőr egyesületek támogatási pályázatának kiírása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi Szövetség a családért” mozgalomhoz.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
-

A kiskunhalasi Csetényi emlékpark növény- és állatvilágát bemutató információs táblák
kihelyezése.
Előadó: Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
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Előkészítésben részt vesz:

Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
-

Intézményvezetői pályázatok elbírálása. (Bibó István Gimnázium, Kertvárosi Általános
Iskola, Százszorszép Óvodák)
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetőjének kinevezése.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Szakmai kitüntetések adományozása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
JÚNIUS 28.
- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
ÖÉT
- Anyakönyvi eljárással kapcsolatos engedélyezési és díjazási szabályokról szóló rendelet.
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság

2010. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a Helyi
Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
-

- Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Esélyegyenlőségi
Programjának
felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
- VIZIKÖZMŰ Társulat tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó: Vili Gábor társulat elnöke
Előkészítésben részt vesz:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság,
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- A nemzetközi lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi helyzetéről beszámoló.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Szarvas Kft. beszámolója a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetéséről.
Előadó: Szarvas Kft. ügyvezetője
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Beszámoló a kiskunhalasi cigányság helyzetéről.
Előadó: Rostás László CKÖ elnöke
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság

Július - Augusztus nyári szünet
SZEPTEMBER 27.
- Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok
ÖÉT
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
- Oktatási és Közművelődési Miniszter által adományozható kitüntetésre felterjesztés.
Előadó: Dr. Várnai László polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

OKTÓBER: VÁLASZTÁS ÉS ALAKULÓ ÜLÉS
NOVEMBER 8.
- Belső ellenőrzés 2011. évi munkatervének jóváhagyása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

- A 2010-2011 –es tanévben indítható középiskolai osztályok meghatározása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
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-

Oktatási intézmények minőségirányítási programja, 2009/2010 tanévi értékelésének
elfogadása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
KÖZMEGHALLGATÁS
Állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére, közérdekű kérdések és
javaslatok megtétele céljából.
NOVEMBER 29.
- Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
- Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Érintett bizottságok
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság
- Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér mértékének megállapításáról szóló rendelet
módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság

A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
igénybevételéről szóló
módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
-
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rendelet

- Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi , Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
- Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
DECEMBER 13.
- Kiskunhalas város átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ÖÉT
Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
-

- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
- Teljesítménykövetelmények meghatározása a 2011. évre.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi Bizottság
- Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft beszámolója az elmúlt évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Szabó Tamás ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
- Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:
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- Kiskunhalas Város Közművelődéséért díj odaítélése.
Előadó: polgármester
Előkészítésbe részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság
2010. év városi rendezvényei

Időpont

Rendezvény megnevezése

Helyszín

Rendező

2000-01-01

Újévi köszöntő

Bethlen Gábor tér

HUPOF/KMK

2010-01-02

Újévi koncert

Városi Filmszínház

HUPOF/KMK

2010-01-22

A Magyar Kultúra Napja – városi
ünnep

Végh-kúria, Városi
Filmszínház

HUPOF/KMK

2010-03-15

NEMZETI ÜNNEP
Ünnepi műsor

Városi Filmszínház

KMK/Szűts József
Általános Iskola

Városháza díszterme

HUPOF

Városi Filmszínház

Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság/Városi
Sportiroda

Csipkeház

Halasi Csipke
Közalapítvány

2010-03-/
Időpont
egyeztetés alatt

Kiskunhalas Város Sajtódíja –
díjátadás
„SPORTGÁLA” - az Év sportolója
-díjátadás

Vendégváró Kiskunhalas 2010 tavaszi rendezvényei
2010-04-23 – 05- 11. Nemzetközi Csipkefesztivál
09
április 30-május VÁROS NAPJA – rendezvénysorozat
2.
40. CSI** Nemzetközi Díjugrató
Lovasverseny
4. Halasi Borudvar 2010

városszerte
Lovasiskola
Hősök Ligete

Kiskunhalas Város
Önkormányzata
Magyar
Borfutár/Borlovagrend
HUPOF

2010-05-08

Díszpolgári cím és Városért
Városháza díszterme
kitüntetések átadása
Redempciós határjárás (Város Napja) Huszártanya

2010-05-30

Városi gyermeknap

Hősök Ligete

KMK

2010-06-04

Városi pedagógusnap

Bibó Gimnázium aulája

HUPOF
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Halasi Lovasbandériu

2010-07-01

Köztisztviselők napja

Csipkeház

Jegyző / HUPOF

Kaszinóudvari esték

Közösségek Háza

KMK

Zenélő Főtér

Zenepavilon – Bethlen
Gábor tér

Német Kisebbségi
Önkormányzat - KMK
Civil szervezetek

Halasi Hajtás

Sóstó

Városi Sportiroda

Kúria esték – Halasi Zenélő
Szélmalom

Végh kúria – Szélmalom

Halas Galéria

Semmelweis tér
Semmelweis tér

KMK
KMK

Vendégváró Kiskunhalas 2010 nyári rendezvényei

2010-08-20

ÁLLAMI ÜNNEP, SZENT ISTVÁN
ÜNNEPE
Ünnepi műsor
Ünnepi tűzijáték

Vendégváró Kiskunhalas 2010 őszi rendezvényei
2010.09.10- 12. 31. NEMZETKÖZI SZÜRETI
Bethlen Gábor tér
Városért Közalapítván
KARNEVÁL
31. Nemzetközi Szüreti Karnevál
Bethlen Gábor tér, városszerte
rendezvényei – külön programterv
szerint
2009-09-10
Nemzetközi Utcai Szüreti Futóverseny Strand
Városi Sportiroda
2009-09-11

Cigányfesztivál

Harangos tér

2010-10-06

Aradi vértanúk napja

2010-10-23

’56-OS NEMZETI ÜNNEP

Aradi vértanúk emléktábla KMK/Szent József
Katolikus Általános Is
Országzászló, KopjafaHUPOF – KMK
emlékmű
Városi Filmszínház
KMK/II. Rákóczi F.
Szakközépiskola
Kopjafa-emlékmű
KMK
Egyesített Szociális Intézmény/BKMÖ Pszichiátria
Betegek Otthona

Ünnepi műsor

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

2010-11-04
2010-11-12

Emléknap
Szociális Munka Napja

2010-12-16
2010-12-17
2010-12-31
EMLÉKNAPOK
2010-01-12
2010-02-25

Gyermekek karácsonya
Városi Sportcsarnok
Mindenki karácsonya
Városi Sportcsarnok
Szilveszteri tűzijáték - Újévi köszöntő Bethlen Gábor tér

KMK
KMK
KMK

A Doni–áttörés elesettjeinek napja
A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja
Költészet napja

Martonosi Pál Városi

2010-04-11
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II. világháborús emlékmű KMK
Középiskolák
Középiskolák
Martonosi Pál Városi

2010-04-16
2010-05-01

Könyvtár
Könyvtár
Intézmények/Emlékhelyek Izraelita
hitközség/Középiskolá
városszerte
KMK

Magyarországi holokauszt
emléknapja
A munka ünnepe – Az EUcsatlakozás napja

2010-05-21

Honvédelem napja

Gábor Áron szobor

2010-05-29-31.

Hősök Napja

I. világháborús emlékmű
Katonai sírkert

Honvéd Kulturális
Egyesület Felsővárosi
Általános Iskola
Honvéd Kulturális
Egyesület

2010-06-04
2010-10-05
2010-12-18

Trianoni emléknap
Halasi csata - kuruc emléknap
Nemzeti és etnikai kisebbségi nap

Országzászló
Kuruc szobor
Több helyszín

KMK
KMK
HUPOF/KMK/CKÖ/N

EGYHÁZI ÜNNEPEK (hivatalos munkaszüneti napok):
2010.04. 4-5.
Húsvét
2010.05. 23-24. Pünkösd
2010-11-01
Mindenszentek
2010.12.25-26. Karácsony

NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBEN, de városi támogatással megvalósuló
rendezvények:
Időpont
2010.02. 05-07.
Március
Május
2010-05-16

Megnevezés

Helyszín

37.Rákóczi Kupa teremlabdarúgó
torna
42. „ Bibó Kupa” nemzetközi
kézilabdatorna
Kiskunhalas – Magyarkanizsa
testvérvárosi sportnap
Streetball Gála
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Rendező

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Városi
Sportcsarnok
Bibó István Gimnázium
Bibó István Gimnázium
sportcsarnoka
Városi Sportcsarnok
Városi Sportiroda
KRK Szilády Áron
Gimnáziuma

KRK Szilády Áron
Gimnáziuma

2010-06-19
Szeptember
2010-09-04
2010-09-19
2010-10-18
2010.12.06.-23
2010-12-12
2010-12-20

17. Veterán autók és motorok
nemzetközi találkozója
50 éves a cigány oktatás
Kiskunhalason
III. Zenélő Szélmalom

Bethlen Gábor tér

Kántor András Veterá
Egyesülete
Cigány Kisebbségi Ön

Sáfrik-szélmalom

Halas Galéria/Halasi

Európai autómentes nap
Dr. Monszpart L. u.
35. Kiskunhalasi Csillagászati Napok II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola
Adventi forgatag
Bethlen Gábor tér
Tulit Péter Nemzetközi Diák
Bibó István Gimnázium
Tornászverseny
sportcsarnoka
Rézangyalok karácsonya
Városi Sportcsarnok

KMK
Kiskunhalasi Csillagá
Rákóczi Ferenc SZKI
Civil szervezetek/NKÖ
Paczolay Gyula

Rézangyalok Egyesüle

2010. ÉVI HELYI ÉVFORDULÓK:
150 éve, 1860-ban felépült kiskunhalasi Zsinagóga
100 éve, 1910-ben létesült a mai kórház elődje
60 éve, 1950. április 14-én múzeummá nyilvánították a
Csipkeházat
60 éve, 1950. június 1-jén Kiskunhalas város járási
székhelyé alakult
60 éve, 1950-ben a városi tanács határozata értelmében létrehozták a Központi
Könyvtárat
60 éve, 1950-ben megalapították a Thorma Jánosról
elnevezett múzeumot
60 éve, 1950. szeptemberében megkezdte működését a Mezőgazdasági Technikum
60 éve, 1950. november 3-án megalakult a Kiskunhalasi
Járás
20 éve, 1990. szeptember 1-jén felavatták az új Kertvárosi
Általános Iskolát
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
A Képviselő-testület tagjai,
Főosztályvezetők és osztályvezetők,
Érintett előterjesztők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00003 Új napirendi pont
3.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékelve.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
Az előterjesztéshez kiosztásra kerültek módosító táblák, mert időközben megkapták a Magyar
Államkincstártól az egyeztető lapokat, így a bevételi oldalon átcsoportosításokat hajtottak végre.
Ez a főösszegeket nem érinti és a módosítás összegét sem változtatja meg. A bizottsági üléseken
elhangzott kérdések alapján egy tájékoztató tábla is kiosztásra került. Ez a rendelet november
30-i módosítása szerinti 5/12. sz. tábla. Most nem módosítják. Ezek a számok élnek jelenleg is.
Pajor Kálmán képviselő:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság amiatt nem támogatta az
előterjesztést, mert dr. Fődi István, a Városgazda Zrt. igazgatósági tagja úgy tájékoztatta őket,
hogy a Városmenedzser Kft-től két dolgozót vettek át, de erre a rendelet módosításban nem
találtak utalást.
Máté Lajos képviselő:
Dr. Fődi István úgy fogalmazott, hogy a feladattal a pénzt is megkapták. A Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén is azt vizsgálták, hogy ki csoportosította át ezt az
összeget és megtörtént-e az átutalás. László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
úgy tájékoztatta őket, hogy csak azt az összeget kapta meg a Városgazda Zrt., amit korábban
meghatároztak neki.
A Városmenedzser Kft. feladataira még továbbra is szerepel a 2009. évi költségvetésben 18,115
millió Ft a november 30-i módosítás szerint.
Dr. Várnai László polgármester:
Ennyit a bizalomról. László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető minden
bizottsági ülésen egyértelműen nyilatkozott kérdésben, mégis a FIDESZ frakció leszavazta az
előterjesztést. A táblázat kiosztásával a bizalom helyreállt.
Kérdések
Hozzászólások
Aradszky Lászlóné képviselő:
Számtalan panasszal fordulnak a Városgazda Zrt.-hez, de mindig pénzhiányra panaszkodnak.
Honnan tudták kifizetni a két átvett dolgozó munkabérét és annak közterheit, az egyiknél
negyedéves, a másiknál féléves időszakra? Mégiscsak vannak tartalékaik, csak a panaszosok
problémáit nem tudják megoldani?
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
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100.00%
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 1/2010. (III.10.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. (III.10.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
7/2009 (III.04) Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.

1.§

A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
7 556 293 E Ft-ban,
ezen belül:
- működési célú kiadást
5 940 241 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat
2 284 594 E Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat
677 706 E Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat
1 633 905 E Ft-ban,
- céltartalékot
- E Ft-ban,
- általános tartalékot
- E Ft-ban,
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-

államháztartási tartalékot
- az ellátottak pénzbeli juttatását
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
- működési célú hitelvisszafizetést
- a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:
az önkormányzat felújításai összegét
az önkormányzat beruházásai összegét
felhalmozási célú pénzeszközátadást
fejlesztési célú hiteltörlesztését
céltartalékot

- E Ft-ban,
480 E Ft-ban,
1 313 556 E Ft-ban,
30 000 E Ft-ban,
1 616 052 E Ft-ban,

163 493 E Ft-ban,
1 312 299 E Ft-ban,
67 950 E Ft-ban,
72 310 E Ft-ban,
- E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 836 főben határozza meg.

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

Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.”

00004 Új napirendi pont
4.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Közösségi tér és információs pont Infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi
Közösségek Házában” című pályázathoz többlet önerő biztosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Többen várják, hogy átalakuljon és szépüljön ez a közösségi épület. A mozgássérült feljáró és a
térburkolat 1-2 éve készült el. A feljáró nem felel meg az előírásoknak, ezért le kell bontani és
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több százezer forintért újraépíteni, amit bosszantónak tart, mert máshol is fel lehetne használni
ezt az összeget.
Máté Lajos képviselő:
A közbeszerzési bizottság hosszan tárgyalta ezt a napirendi pontot.
Az első fordulót meg kellett semmisíteni, mert nagy volt a differencia a benyújtott pályázatok és
az elnyert pályázati összeg között, valamint nem voltak megfelelően kidolgozva a pályázatok. Két
fordulós tárgyalásos eljárás végén sikerült a lehető legkedvezőbb helyzetet elérni, bár
pluszforrást kell hozzátenni. Emellett mérlegelni kell azt is, hogy sokat költöttek a tervezésre, a
lebonyolításra.
Ki kell pótolni körülbelül 13 millió Ft-tal, de nagy fejlesztés és megújul az épület, ezért
támogatni javasolja az előterjesztést.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Fontos előterjesztés a kiskunhalasi kultúrát tekintve. Véleménye szerint is szükség van rá, de az
elnyert összeggel és a városi kiegészítéssel nincs megoldva a kulturális élet ügye. További
fejlesztésekre van szükség. Nincs meggyőződve arról, hogy kulturális központokra van szükség
több milliárd forintért. Köztes megoldásra középtávon mindenképp törekedni kell. Az
előterjesztés által biztosított összeg a szinten tartást fogja biztosítani, hogy valamilyen szinten
városi körülmények között legyen a kiskunhalasi művelődési élet, ezért támogatja az
előterjesztést.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Csatlakozik az elhangzott véleményekhez, valóban szükségessé vált a felújítás. A tervezés nem
tudja, hogy hol csúszott el. Bruttó 13 millió Ft szükséges még, hogy megvalósuljon a fejlesztés. A
projekt megvalósulását nem veszélyezteti, mert tudomása szerint június 30-ig tart a pályázat.
Ki foglalkozik most a pályázattal?
Hova tud a költözni a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. és hogyan fogják majd ellátni a
feladataikat? Várható-e csúszás a munkák befejezését illetően?
Szabó Károly képviselő:
A közbeszerzésben ő is részt vett és pártállástól, valamint világnézettől függetlenül egyetértettek
abban, hogy nagyobb veszteség lenne elvetni, mint megvalósítani a pályázatot.
A 13 millió Ft-os kiegészítés nem fordulhat elő minden alkalommal. Halász Balázs képviselő
kérdésére szakmai magyarázat született, amit most nem tud ismertetni, de a jelenlévő tervezők
bizonyára tudnak rá válaszolni.
Fontos volt, hogy a 2010. évi költségvetés előtt tárgyalják ezt a napirendi pontot.
Támogatja a pluszforrás biztosítását az ügy érdekében.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Támogatja és szükségesnek tartja a Közösségek Házának felújítását. Bízik benne, hogy minden
aggályát eloszlatják.
Szükség volt-e szerződésmódosításra és tartalomcsökkentésre? Reméli, hogy a pályázatban
szereplő felújítások megmaradnak és a tervezett időkeretbe is beleférnek.
Dr. Várnai László polgármester:
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Holnap délelőtt válik világossá, hogy ki nyerte el a közbeszerzést és jövő héttől már hozzá lehet
kezdeni a felújításhoz.
A jövő héten költöznek át a Gyűjtemények Házába, ezért ilyen tekintetben nincs időbeli csúszás.
Bizonyos belső műszaki megoldásokban kellett kompromisszumokat kötni, de számottevő
változtatás nincs. A határidőket tartani tudják.
A projektmenedzseri feladatokat Tóth Péter főépítész vette át, aki rendelkezésre áll.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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„Közösségi tér és információs pont Infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi Közösségek
Házában” című pályázathoz többlet önerő biztosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete kijelenti, hogy a „Közösségi tér és információs pont
infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi Közösségek házában” című, DAOP-4.1.3/B-20080069 azonosítószámú pályázathoz szükséges, többletköltségként jelentkező bruttó 13 071 000,Ft-ot Kiskunhalas Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József városfejlesztési osztályvezető
László Mária, Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont
5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:
A február 15-én benyújtott költségvetéshez képest bizonyos változások voltak. A változások
kétirányúak. Egyrészt a lakosságot érintő, nem nagy forrást igénylő beruházásokat beépítették a
költségvetésbe a FIDESZ frakció kérése alapján. Ezáltal a FIDESZ frakció javaslatai közül sok
szerepel a költségvetésben.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági bizottság túlzottnak érezte az adóbevételek betervezését,
s emiatt bizonytalannak látják a költségvetés megvalósulását. A vele szembeállított költségvetési
tartalék 70 millió Ft, ami feladat nélkül került beállításra. Az árfolyamváltozásokra 30 millió Ftot különítettek el. A bizottság ezt a 100 millió Ft-ot kevésnek tartotta és nem látta biztosítottnak
az adóbevételek beérkezését. Az a megoldás született, hogy további tartalékot képeztek az
intézményeknél 1%-os, a polgármesteri hivatalnál 1,3 %-os, a gazdasági társaságoknál 8 %-os
nagyságrendben. Ez összesen 60 millió Ft-tal növeli a tartalékot, ami azt a célt szolgálja, hogy
amennyiben a szeptemberi értékelésig nem teljesül az adóbevételek és az ingatlanértékesítés
előirányzata összességében 80 %-ban, akkor ezt a tartalékot állítják szembe a kimaradt
bevétellel. Amennyiben teljesül ez a 80 %, akkor engedélyt adnak a tartalékok felszabadítására.
Ez a biztonsági tartaléka a költségvetésnek, hogyha valami megroppan évközben, ami egy
rendkívüli állapot.
Ebben a pillanatban 100 millió Ft tartalékon felül további 60 millió Ft-ot helyeztek tartalékba,
ami függően terhelt feladattal.
Ez volt az a két sarkalatos pont, ami változott a költségvetés benyújtása óta.
A költségvetés 448 millió Ft működési hiánnyal indul. Egyértelműsítették, hogy a felhalmozási
kiadásokat az indulás pillanatában nem szerepeltetik a költségvetésben. Az 1.060 millió Ft-os
felhalmozási kiadási hiányt külön határozatba tették, amelyben a képviselő-testület
felhatalmazást ad a bankokkal történő tárgyalásra. A képviselő-testület döntése alapján
állapítják meg, hogy fejlesztési hitel, támogatott fejlesztési hitel, vagy kötvénykibocsátás lesz.
Emiatt nem szerepel a költségvetésben. Amennyiben a képviselő-testület dönt ennek formájáról,
akkor be kell emelni a várható kiadásokat a költségvetésbe, ami a 2010-es évet érinti.
Megjelenik a bevételi oldalon, a felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek között akkor
sem lesz hiány, mert a két oldal lefedi egymást.
Értelmezési probléma volt a szennyvíztisztító és csatorna beruházás esetén. A számviteli
szabályok kötelezik arra az önkormányzatot, hogy a teljes önerő szerepeljen a költségvetésben és
utána vonják le a Viziközmű Társulattól. Kicsit szabálytalanul, de feltüntetik a Víziközmű
Társulattól származó 360 millió Ft-ot, ami részben rendelkezésre áll, részben hitelfelvétellel
beszerezhető. A saját önerő és saját forrásszükséglet ezzel a 360 millió Ft-tal csökkenni fog.
Eredetileg is így volt, csak szabály szerint a teljes összegre az önkormányzatnak kell
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kötelezettséget vállalnia. Ezt a társulat elnökével is tisztázták. Azután változtatták meg az
összegeket, miután kiadta azt a nyilatkozatot, hogy ezek az összegek részben állnak
rendelkezésre, mivel még 3 év van hátra a takarékoskodási időből.
Ezáltal tisztává válik a szennyvíztisztító forrásoldala és a városközponttal kapcsolatos önerő is.
A kórházzal kapcsolatos kezességvállalás 30 millió Ft-tal bekerül az idei költségvetésbe
kötelezettségvállalás szintjén. A többit a következő évek költségvetésében kell szerepeltetni.
Hasonlóan a 2009-es évhez, nagyságrendileg 448 millió Ft-os működési hiánnyal indulnak, ami
álláspontjuk szerint nem igényel működési hitelfelvételt évközben. Szükség van a 400 millió Ft-os
folyószámlahitel megújítására, ami tegnap lejárt. Jelenleg 400 millió Ft folyószámlahitelre van
szükség, amit a későbbiekben, május hónapban 500 millió Ft-ra emelnének. Felhívja a
képviselő-testület figyelmét, hogy a folyószámlahitel az nem működési hitel, hanem egy
rendelkezésre álló összeg, amit az önkormányzat akkor vesz igénybe a számlavezető bankjától,
amikor likviditási problémák adódnak az életében. A rendelkezésre állásért kell fizetni, kamatot
csak abban az esetben, ha igénybe is veszik.
Tavaly feltöltötték a folyószámlahitelüket és azon felül volt 13 millió Ft-juk a folyószámlán. Idén
év végére is ennyivel számol.
Nem úgy kell nézni, hogy az önkormányzatnak van 448 millió Ft működési hitele, valamint 500
millió Ft másfajta hitele. A kettő két különböző dolog.
Valamennyi költségvetési intézménnyel és gazdasági társasággal egyeztettek, amit
jegyzőkönyvek bizonyítanak. Egyezség van a felhasználók és a hivatal között. Reméli, hogy
egyezség lesz a felhasználók és a képviselő-testület között is, vagyis a költségvetés elfogadásra
kerül.
A képviselő-testület tagjaival és a frakciók képviselőivel is egyeztettek több fordulón keresztül.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezetővel 5 tárgyaláson vett részt, ahol
valamennyi frakció képviselője jelen volt. Ezeken a megbeszéléseken születtek a beépített
korrekciók a költségvetésben. Véleménye szerint felelősséggel és szerteágazóan próbálták
megközelíteni a problémát. A költségvetés nem elégít ki minden igényt, ami megfogalmazódott,
mivel a költségvetésnek korlátai vannak.
A költségvetés megfelel minden jelenleg hatályos törvényi előírásnak, önkormányzati
rendeletnek és egyedi képviselő-testületi határozatnak. Nem parttalan a tervezési, az elfogadási
és a végrehajtási időszakban.
A módosító indítványokat megtárgyalják és amennyiben olyan módosító indítványok érkeznek,
azokat beépítik a költségvetésbe.
Az elfogadott költségvetés a feltétele további külső források bevonásával kapcsolatos
tárgyalásoknak. Akkor tudnak kötelezettségvállalásról beszélni a kórháznál és egyéb pályázatok
kapcsán.
Az előbb elfogadott határozatot akkor tudják végrehajtani, ha a költségvetést is elfogadják.
A bizottságok nem ezt a változatot tárgyalták még, mert azóta kétszer változott az előterjesztés. A
tartalékkal kapcsolatos bővítések nem szerepeltek a bizottsági anyagban. A FIDESZ frakció
javaslatait a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésére építették bele a rendelettervezetbe. 80 millió Ft-ot érintenek a változtatások a tartalékkal együtt.
Pajor Kálmán képviselő:
A fő problémát az okozza a költségvetésnél, hogy a kormányzat drasztikusan megszorította az
önkormányzatokat is. Kiskunhalastól 140+50 millió Ft-ot vontak el. Azt tartották erkölcsösnek,
hogy a megszorítást a kormányzat pártján álló polgármester és frakciója érvényesítse a város
intézményein és ne a FIDESZ frakciótól várja a megszorítások kimondását. Erre azonban nem
voltak hajlandóak, ami érthető is az újraválasztásáért küzdő polgármesternél. A választások
évében nem fog megszorításokat eszközölni. A könnyebb utat, az eladósítást választották. Ez
ellen tiltakoztak és részletes megtakarítási javaslatokat tettek. 41 millió Ft megtakarítást
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javasoltak, ami mellett a fejlesztések is megmaradtak és 100 millió Ft-tal csökkentek a bevételek.
Ez teljesen szinkronban volt a könyvvizsgáló által kiadott szakvéleménnyel, miszerint „Javaslom
a kiadási struktúra és az ellátandó kötelező, illetve a vállalt feladatok felülvizsgálatát az
Önkormányzat 2010. évi nyitó 3,26 milliárd forintos hitelállományára, illetve a további tervezett
1,5 milliárd forint külső forrásbevonásra tekintettel. „Ez az állásfoglalás indította el a későbbi
tárgyalásokat és esetleges változtatásokat is. A bizottsági ülés idején még nem volt befogadókész
az előterjesztő a javaslataikra, ezért nem javasolták elfogadásra. Azóta kicsit változott a helyzet.

Dózsa Tamás Károly képviselő:
A bizottsági ülést megelőző héten azt kommunikálták, hogy a FIDESZ nem akarja a kórház-, a
szennyvízpályázatot. Ezt most is cáfolja.
Valamennyi politikai erő részt vett a bizottsági munkában és László Mária Pénzügyi és
Városfejlesztési főosztályvezető is javaslatokkal érkezett.
Határozatot az eredeti költségvetésről hoztak.
Hosszas tárgyalás után 11 módosító javaslatot tett a bizottság. Ezek között szerepelt, hogy az 1
milliárd Ft-os kötvényt vegyék ki a költségvetésből és egy külön határozatban hatalmazzák fel a
polgármestert, hogy a pénzintézetektől kérje be az ajánlatokat és a testület elé tegye meg a
szerződés javaslatot. A bizottság 8 igen (egyhangú) szavazattal támogatta.
További javaslat volt még, hogy az intézményi felújítási kerettel kapcsolatban a
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság felé a Városfejlesztési
osztály havonta számoljon be.
Kelet-Nyugati kerékpárút kivitelezésére 30 millió Ft önerőt biztosítsanak. A bizottság 5 igen
szavazattal 3 tartózkodás mellett támogatta.
Útjavítási munkálatokra plusz 10 millió Ft-os keret beállítását a bizottság 6 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett javasolta.
Befogadásra került azóta az a javaslatuk, hogy a sportcélú támogatást emeljék 5 millió Ft-tal,
amit a bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett javasolt.
Végül az eredeti előterjesztésről szavaztak, mert akkor még nem volt biztos a költségvetés
kimenetele, ezért nem támogatták.
Váradi Krisztián képviselő:
A bizottságnak két egyhangúan elfogadott módosító javaslata volt. A sportcélú támogatások 3
millió Ft-ról 8 millió Ft-ra történő emelését javasolták, ami a költségvetés legújabb változatában
már így szerepel. Ugyancsak az 5/12. sz. táblázatban javasoltak további változtatást, azaz a
Város Sportjáért Közalapítványnak 200 ezer Ft támogatás megítélését, amit Kalicz László egyéb
adminisztrációs költségekre kért. Ez utóbbi bizottsági javaslatot továbbra is fenntartja, mert
véleménye szerint a költségvetés egészéhez mérten nem nagy összeg.
Máté Lajos képviselő:
A FIDESZ-KDNP frakció tagjainak részéről az egyeztetés érdekesen alakult. Az adatok és a
szakértelem is a hivatal kezében van. A hivatal dolgozói szokták az országos költségvetésből
levezetni azokat a számokat, amelyek vélhetően a városra érvényesek lesznek, milyen
normatívákra, milyen támogatásokra számíthatnak. Így történt ez ebben az évben is.
Nem sikerült sem költségvetési koncepciót, sem átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet
elfogadni. Azért nem sikerült, mert már a költségvetési koncepció alkalmával érzékelte a frakció
azt a feltételezést a másik oldalról, hogy a következő évet is ugyanolyan módon végig lehet
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csinálni, mint a 2009-es évet. Ők ezt nem így gondolták az országos költségvetés elfogadásakor
sem. Az összes önkormányzatot nagyon kemény megszorítások érték, függetlenül attól, hogy
jobboldali, vagy baloldali vezetésű-e. Már a koncepcióban akarták ezt érzékeltetni.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésére Polgármester Úr egy
javaslatcsomaggal érkezett. A FIDESZ-KDNP frakció több javaslatát is tartalmazta.
A jobboldali frakció úgy érzékelte, hogy a bevételi oldal túl optimistán volt tervezve, a kiadási
oldalon pedig kevés tartalék. Erről vita alakult ki. Javasolták a bevételi oldal előirányzatának
csökkentését, vagyis a saját adóbevételek sorát.
Megegyeztek abban, hogy további egyeztetésre van szükség. Ezt követően a frakciók is
összeültek. A frakció arra a megállapításra jutott, hogy még egy egyeztetésre van szükség és
ezért küldöttség ment a Polgármester Úrhoz március 1-jén délelőtt, ahol kérték a napirendi pont
levételét.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérte, hogy ne a befogadott javaslatokkal kiegészített változatról szavazzon a bizottság, mert
azzal kapcsolatban további egyeztetésekre volt szükség.
A költségvetés legutóbbi változatát a mostani testületi ülést megelőzően osztották ki.
A képviselő-testület most elfogadott javaslatait is beépítik természetesen. Ez az utolsó előtti
állapota a költségvetésnek.
Kérdések
Lukács László alpolgármester:
A költségvetési egyeztetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogyha megfelelően működne a vezetői
egyeztetés és lennének kabinetülések, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy már megegyezésre
jutottak volna.
Egyetért azzal, hogy külön kell kezelni a kiemelt beruházásokhoz szükséges forrásokat. Az
előterjesztő külön határozatba foglalta a javaslatuknak megfelelően azokat a tételeket,
amelyekhez ilyen nagyságrendben fedezetet kell biztosítani.
A határozati javaslat 1. pontjában megjelölt testületi határozatokkal kapcsolatban elmondja,
hogy sem a 241/2008. Kth., sem a 34/2009. Kth. számú határozat nem foglalkozik azzal, hogy
mekkora önerő kell a második szakaszhoz, hisz még az első szakaszt sem zárták le. Itt viszont
ezekre hivatkozva jelölték meg, hogy 804 millió Ft lesz az önerő. Véleménye szerint ez a
hivatkozás nem állja meg a helyét. Az első határozat a másodszor benyújtott első körös
pályázatról szól, amit 6 év után megnyert a város. A második határozat azt tartalmazza, hogy
alá kell írni a támogatási szerződést és az első kör lezárását követően foglalkoznak vele tovább,
a második kör benyújtásánál.
A 258/2009. Kth. számú határozat szintén nem erről, hanem arról szól, hogy ehhez a
pályázathoz az önerőt biztosítják 350 millió Ft értékben. Tehát nincs meg annak a veszélye, hogy
nem valósul meg. Ez maximálva van. Ehhez képest a 2010. évi kiadás ezzel kapcsolatban 30
millió Ft.
A 4. sz. mellékletben is szerepel, mint fejlesztés az 5.19 sorban 10 millió Ft-tal. Ugyanarról vane szó? 30 millió Ft-ra, vagy 10 millió Ft-ra van szükség?
Tudomása szerint 130 millió Ft-ot már elköltött a kórház a pályázat elkészítésére, amit nekik kell
állniuk, ha nem nyer a pályázat. Milyen közbeszerzés lett erre kiírva?
A 4. sz. mellékletben örömtelinek tartja olyan fejlesztések befogadását is, amelyek fontosak a
kiskunhalasiaknak.
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A 3.4 pontot kéri javítani, mert véleménye szerint nem járdaépítésről van szó, hanem az úttest
felújításáról a DAOP-3.1.1/B.-2008. Tó-Átlós u. felújítása kapcsán.
Az egyeztetések folytán a civil szervezetek támogatására is javasolna 1 millió Ft-ot. Tavaly 3
millió Ft-ból 2 millió Ft-ot szerettek volna a civil kezdeményezések számára kiírt támogatásban
szerepeltetni. Ebből 1 millió Ft-ot költött el a képviselő-testület. Maradt még 1 millió Ft, amit
most nem szerepeltetnek. Tavaly ősszel ki kellett volna írni a pályázatot a fennmaradó 1 millió
Ft-os keretre. Idén már 2 millió Ft-tal indult a tervezés és így szerepel az új táblázatban.
Szeretné, ha a Humánpolitikai Főosztály feladatai között szerepelne és egyszerre írnák ki idén
tavasszal a 2 millió Ft-os keretre a pályázatot.
Dr. Várnai László polgármester:
Úgy lesz, ahogy az egyeztetésen megbeszélték.
Lukács László alpolgármester:
Az NBI-es női kézilabdáról kíván szólni. Az előbb fogadták el a 2009. évi költségvetés
módosítását. Tavaly november 30-án 6 millió Ft gyors támogatást ítélték meg, így 2009-ben
összesen 14 millió Ft-tal támogatták az egyesületet. Tudomása szerint a 6 millió Ft nem a 2009es költségvetés terhére lett megítélve, hanem a 2010. évi költségvetésére. Még nem is vették fel
az összeget. Javasolja, hogy a 6 millió Ft-ot a tavalyi költségvetés terhére fizessék ki és a most
megjelenített 6 millió Ft már a 2010. évi költségvetést terhelje.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A rendelet-tervezet 4.§ 13. pontjának első bekezdése az első változatban nem szerepelt.
Korábban 15. pont sem szerepelt ennél a paragrafusnál. Miért volt szükség ezekre a
változtatásokra?
A záró rendelkezésekben két 1. pont is van. Az első 1. ponttal kapcsolatban kérdezi, hogy miért
mentik fel az intézményeket, miért nincs szükség arra, hogy lássák a teljesítménytervet?
A 4. sz. mellékletben szerepel három tétel (5.17, 5.18,5.19), ami korábban a 2009. évi
adósságszolgálatnál volt feltüntetve. Mi ennek az oka?
A 8/3. sz. mellékletben a költségvetés első tervezetében csak egy tétel, az intézmények világítás
rekonstrukciója szerepelt, akkor még csak 2013-tól, 13 millió Ft kötelezettségvállalással. Ennek
mi az oka? A további 12 tétel mi alapján került ide?
A 13. számú mellékletben is több tétel van feltüntetve a korábbi változathoz képest. Ennek okáról
kér felvilágosítást.
Kéri, hogy a rendelet végén a mai dátum kerüljön feltüntetésre.
Halász Balázs képviselő:
Hány fő van a városban, aki kommunális adó mentességet élvez?
Az előbb döntöttek a Közösségek Háza pályázatának 13 millió Ft-tal történő kiegészítéséről. A
határozat szerint a 2010. évi költségvetésben lesz forrás biztosítva. Egy február 25- i határozat
szerint a kötvénykibocsátásból fedeznék ezt a 13 millió Ft-ot. Hol szerepel végül ez az összeg?
Az útbaigazító és belterületi utcanévtábláknál miért a 2008-as évet veszik alapul, amikor nem
mutatkozott igény rá. Miért nem a tavalyi évet vették alapul?
Pajor Kálmán képviselő:
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Milyen megállapodás van az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal (továbbiakban: APEH) a
helyi adók tekintetében?
Mikor adnak információt és mikor adják át a helyi adóbevételeket, hisz a tartalék felszabadítását
az adóbevételek 80%-ának szeptemberi beérkezéséhez kötötték?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A női kézilabdával kapcsolatban kérdezi, hogy tavaly miként határoztak a 6 millió Ft-os
gyorssegély megítéléséről? A 2009. évi háromnegyed éves előirányzat terhére, vagy az idei
költségvetés terhére? 2009. szeptember 28-án 8 millió Ft szerepelt és a november 30-i
módosításkor kaptak 6 millió Ft-ot. Jegyzőkönyv szerint kéri, hogy ne legyen benne tévedés.
Az 5/12. sz. melléklet Intézményi típusú támogatások 4. sorában volt egy csökkentés a tavalyi
előirányzatnak megfelelően. Ez az üzleti tervben módosítva lett?
Dr. Várnia László polgármester:
Két nyitott kérdés van, amiben mindenképp állást kell foglalni a mai képviselő-testületi ülésen.
Abban maradtak a legutóbbi megbeszélésen, hogy a képviselő-testület ma hozzon döntést a női
kézilabdával kapcsolatban.
Az javasolta a csütörtöki megbeszélésen, válasszák kétfelé a kérdést. Jelenleg folyik a bajnokság,
melynek lezárását követően derül ki, hogy maradnak-e az NBI-ben. Véleménye szerint a
bajnokság lezárásáig fogalmazza meg a képviselő-testület, hogy mennyivel kívánja támogatni a
kézilabdát. Májusban kiderül, hogy mi lesz a rájátszás eredménye. Ezt követően tudnak dönteni,
hogyan tovább. Várja a javaslatokat, nem akar összeget meghatározni.
A tavalyi 6 millió Ft-ról decemberben akkor döntöttek, amikor már nem volt pénze az
önkormányzatnak. Amikor a hitelezőkkel megállapodnak a felszámoló biztoson keresztül, akkor
a pénzügyi rendezést meg kell csinálni. Ennek az ideje most jött el, ami a decemberi döntésből
fakad. Ezt a 6 millió Ft-ot kellene megemelni annyival, amiből a bajnokságot be tudják fejezni.
Konkrét javaslatot kér majd.
A határozati javaslatban hivatkozott képviselő-testületi határozatokban nem szerepeltek
összegek, csak arról határoztak, hogy beadják ezeket a pályázatokat. 2-3 hónappal ezelőtt
mutatták be az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és ebből fakadóan kialakult a cash flow.
Akkor jelezték, hogy a nettó érték több, mint 4 milliárd Ft, a bruttó értéke pedig több, mint 5
milliárd Ft. A bizottság azt javasolta, hogy dolgozzák át az előzetes megvalósíthatósági
tanulmányt. Akkor lehetett látni, hogy mekkora önerőre van szükség. A program indításakor 3,54 milliárd Ft-tal számoltak. A határozatokban ezért nem szerepelt összeg. Az OTP Projektgazda
szerint még most sem lehet pontos összegről beszélni, mert mindkét irányba elmozdulhat. Nagy
valószínűség szerint 800 millió Ft körüli összeg szükségeltetik, amiből 360 millió Ft a Víziközmű
Társulattól érkezne.
A kórháznál a készfizető kezesség akkor realizálható, ha az adott év költségvetésében megjelenik.
A projekt jelenlegi állása szerint úgy számolnak, hogy 30 millió Ft készfizető kezességre van
szükség. A további 300-350 millió Ft a tárgyévben merülne fel, amikor a projekt megindul a
beruházás útján.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
A 34/2009. Kth. számú határozatban a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
szennyvíztisztító telep pályázatát nyújtsa be és írja alá. Ezt ő meg is tette és elkészült a részletes
megvalósíthatósági tanulmány, melyet szintén aláírt ez alapján a felhatalmazás alapján. Ebben
804 millió Ft szerepel önerőként. Ezért ez az összeg szerepel most költségvetésben.
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A kórháznál 350 millió Ft-ra vállaltak készfizető kezességet. 10 évre kívánnak hitelt felvenni, ami
azt jelenti, hogy éves szinten 35 millió Ft-os törlesztőrészlete keletkezhet a kórháznak.
Pontosítani akkor tudják, ha a szerződést aláírta.
Lukács László alpolgármester:
A női kézilabda 6 millió Ft-ját 2009-ben rögzítették. Ettől független, hogy nem történt meg a
kifizetés. A 2010-es 6 millió Ft-ot ettől különválasztaná. Ezt tisztázni kell.
Dr. Várnai László polgármester:
Ő is ezt mondta. A 2009-es költségvetés módosítását már lezárták.
Amikor azt a döntést meghozták, nem volt rá forrás. Most azokat az állami támogatásokat
emelték be, amelyek a tárgyév december 31-ig jöttek.
Ha az idén is akarnak adni támogatást, az egy külön összeg. A számvitel miatt nem mindegy,
mert nem tudták szerepeltetni.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
Tavaly úgy fogadta el a képviselő-testület a költségvetést, hogy a női kézilabda támogatása évi
10 millió Ft. Ehhez képest felszabadítást kért a női kézilabda külön levél alapján.
Felszabadítottak neki külön 2 millió Ft-ot és bekerült az éves költségvetésbe. Évközben 4 millió
Ft rendkívüli támogatást adtak a női kézilabdának. Döntés van mindegyikről.
Decemberben döntött úgy a képviselő-testület, hogy még plusz 6 millió Ft-ot ad, amire már nem
volt forrása a költségvetésnek. Így áll össze a 14 millió Ft.
Lukács László (ÜGYREND) képviselő:
8 millió Ft a tavalyi költségvetésben, melyből 2 millió Ft-ot zároltak. A 2 millió Ft-ot ősszel, a
zárlat feloldásakor fizettek ki. Ehhez jött még további 6 millió Ft. Ez van levezetve. Ha kell, az
általános tartalék terhére kéri megjeleníteni ezt a 6 millió Ft-ot.
Dr. Várnai László polgármester:
Ezt mondta, nincs eltérés. Szinkronban van azzal, hogy a bajnokságot ki kell futtatni és utána
kell eldönteni azt a kérdést, hogyan tovább. Ebben maradtak csütörtökön.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
Dózsa Tamás Károly képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 217/1998. Korm. rendelet
alapján elkészült előterjesztésüket módosítani kellett a könyvvizsgáló felvetésére, ugyanis a
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírja, hogy milyen táblákat kell még beépíteni a
költségvetésbe. Ezek tájékoztató táblák, tehát nem változtatják sem a főösszeget, sem a hiányt.
Ezért módosult a tábla.
Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy 2529 fő részesül kommunális adó
mentességben.
A 13 millió Ft-os kiegészítés a Közösségek Háza pályázatánál azért került így be a
költségvetésbe, mert ha a képviselő-testület elfogadja így a költségvetést, akkor a holnapi nap
folyamán eredményt is hirdetnek és a beruházás 2 hónapon belül megvalósul, tehát nem tudják
megvárni a kötvénykibocsátást. Viszont a forrása nincs meg a költségvetésben, ezért a
kötvénykibocsátás lesz a forrása. Azért van benne az eredeti költségvetésben, mert várhatóan ki
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kell fizetniük 2 hónapon belül, ezért kell szerepeltetni eredeti előirányzatként, de amint a
forrásbevonás megtörténik, úgy vissza kell pótolni a költségvetésbe ezt a 13 millió Ft-ot.
Az útbaigazító tábláknál a 2009-es évet vették figyelembe.
Pajor Kálmán képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az APEH-al nincs megállapodás,
törvény írja elő a változást. Az első félévben még hozzájuk futnak be az adóbevételek és a
második félévtől kialakul az új rend. Nagy átalakítást jelent. Természetesen felveszik velük a
kapcsolatot és minden adatot megkérnek, amit tudnak.
Vízkeleti Szabolcs (ÜGYREND) képviselő:
Az 5/12. sz. melléklet önként vállalt feladatainak 14. sorát 1,5 millió Ft-ról 4 millió Ft-ra kéri
módosítani az általános tartalék terhére. Indoklásként elmondja, hogy a tavalyi évhez képest
elvettek a férfi kézilabdától 500 ezer Ft-ot, pedig már régi céljuk, hogy egy osztállyal feljebb
kerüljenek, ami az NBII-t jelentené. Az egyesület elnöksége szerint ekkora összegből lehetne ezt
a célt megvalósítani ebben az évben.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos kérdésére nem kapott választ.
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
A 292/2009. (XII.12.) Korm. rend. miatt kellett módosítani.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A város érdekében felelősebb és biztonságosabb költségvetésre törekedtek, ezért nem
támogatták. Komoly adófizető cégek mentek tönkre az elmúlt évben. Emiatt kérték, hogy a helyi
adótervet mérsékeljék 10 %-kal, 100 millió Ft-tal. Erre nem volt hajlandó az előterjesztő. Több,
mint ezer fővel több a munkanélküli. A polgármester szerint ez érdektelen az önkormányzat
számára.
A helyi adóbevételek bizonytalansága miatt már egy hónapja követelték a tartalék növelését. A
Polgármester Úr csak a legutóbbi tárgyaláson volt hajlandó ennek a kérésnek engedni és 60
millió Ft működési költséget tartalékba helyezni, ami köztes megoldás, de jobb az eredetinél.
Úgy értékeli, hogy időhúzási taktika volt és azt a célt szolgálta, hogy minél később születhessen
költségvetés és megegyezés, mert addig is lehet vádolni a FIDESZ-KDNP frakciót emiatt.
Egyetlen percig sem veszélyeztették a kórház és a szennyvízcsatorna pályázatát, mindvégig
kiálltak mellettük. Véleménye szerint az ő kitartásuk nélkül ma egy sokkal rosszabb helyzetben
lévő költségvetést tárgyalnának. 521 millió Ft működési hiányról indultak, ami most 447 millió
Ft. A kötvény összege 1.062 millió Ft volt, ami most 754 millió Ft. Ez is jelentős csökkentés.
Kérésükre bővült a fejlesztési célok sora a K-Ny-i kerékpárúttal, járdaépítéssel, közvilágítással
és a városközpontból történő forgalomelterelés tábláival. Apró lépésekkel haladtak a
biztonságosabb költségvetés irányába. A legutóbbi 60 millió Ft tartalékba helyezése is javította
helyzetet. A civil szervezetek és a sport helyzete is némileg javult az egyeztetések eredményeként.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a szocialista, liberális, MDF-es ellenfeleik erős politikai
kampánycélokra használták fel a költségvetési vitát a FIDESZ-KDNP frakcióval szemben.
Dr. Várnai László (ÜGYREND) polgármester:
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Pénteken délelőtt Pajor Kálmán képviselő saját kezűleg tépte össze a Szervezési Főosztályon a
városrehabilitációval kapcsolatos pályázat visszavonásáról szóló előterjesztését. Nem tudja,
hogy minek hatására vonta vissza. Pénteken délelőtt még úgy tűnt, hogy ragaszkodnak ennek a
pályázatnak a visszavonásához.
A munkanélküliség hatalmas probléma Kiskunhalason és az egész országban, de a
munkanélküliség nincs összefüggésben a helyi adóbevételekkel. Ebben a konstellációban nincs
értelme Pajor Kálmán képviselő felvetésének, csak megint a polgármestert kívánja rossz színben
feltüntetni.
Már a március 1-jei testületi ülésen is meg tudták volna tárgyalni azokat a módosító
indítványokat, amelyekről most elismerően nyilatkoznak.
Halász Balázs képviselő:
2529 fő kap kommunális adó mentességet a városban. Az 5/8. sz. melléklet 1.9 sorában szerepel
a kéményseprési díj átvállalása. Azoknak vállalja át az önkormányzat, aki kap ilyen mentességet.
Ha két kéménnyel, egy főkéménnyel és egy alkéménnyel számol, akkor 3700 ingatlant érint. Nagy
az eltérés a 2529 és a 3700 között. Ha csak egy kéménnyel számol, akkor az több, mint 5000
ingatlan. Soknak tartja a 8 millió Ft-os előirányzatot.
Az előző ciklusban minden intézménynek meg kellett jelölnie egy összeget, amelyhez csak akkor
jutott hozzá, ha Parlament felszabadította ezt az összeget. Ez Kiskunhalason több, mint 50 millió
Ft-ot jelentett. Nem tudja, hogy emlékeznek-e rá, ez a pénz hova tűnt.
A lakosság 5 éve fizeti a csatornázásra az előtakarékosságot, ezért rosszul érintené a lakosságot,
ha nem valósulna meg. Általában, ha az ember megvesz valamit, az árut hazaviszi, majd utána
törleszti az árát. Ezt is megértik az emberek. A szennyvíztisztító külön dolog. Eladták, majd
visszavásárolták több, mint 50 millió Ft-ért évente. Csak azzal pályázhatnak, ami a város
tulajdona. A kerékpárút pályázata legelőször azért nem nyert, mert nem az önkormányzat
tulajdonában volt a terület, amivel pályáztak. Véleménye szerint kár riogatni a lakosságot azzal,
hogy ősszel nem indul meg a beruházás, ha nem lépnek. Azt szeretnék, ha a csatorna
megépüljön, ne pedig 8-9 ezer Ft-ért kelljen szippantatni.
2004 óta a kórház mellett vannak, az MSZP frakció csak egy éve. A legtöbb tárgyalásra nem is
kaptak meghívást, amit felsorol a baloldal. Az utolsó tárgyalásokra kaptak csak meghívást.
Dr. Várnai László polgármester Székely Tamás egészségügyi miniszterrel tárgyalt Budapesten a
HospInvest Zrt. több, mint 30 millió Ft-os minisztériumi támogatásáról. A HospInvest Zrt.
vállalkozásban végezte a kórház működtetését. Nem tudja, hogy más vállalkozás is kapna-e ilyen
támogatást. Szeretnék, hogy a kórház folyamatosan működjön.
Sajnálja, hogy a zöld szalagos gyűlésen senki nem vett részt a baloldalról, mert elhangzott, hogy
havonta 40 millió Ft mínuszt tervel a kórház.
Az egészségügyhöz mindenki hozzányúlt Molnár Lajostól Horváth Ágnesig, de nem lett jobb a
helyzet. Szerencsére Kiskunhalas Város Önkormányzatának sikerült visszavennie a kórházat és
szeretnék fejlesztések mellett működtetni. Amikor már mindent megtárgyaltak, érkezett egy levél,
hogy a 3,5 milliárd Ft pályázható összeg helyett 500 millió Ft-tal kevesebbre pályázhatnak. Most
kellene szólni, hogy ne tegyék. Elég problémája van így a városnak ezzel a kórházzal.
Behatárolják a teljesítményvolument és nem kap elég finanszírozást. A 146 ezer Ft
pontfinanszírozás 4 éve nem változott. Ebből kell megpróbálnia megélni.
Jerémiás Béláné képviselő:
Az MSZP-SZDSZ kormány évek óta egyre kevesebb pénzt juttat az önkormányzatoknak. A
könyvvizsgálói véleményt idézi, miszerint a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
egyensúlya nem biztosított, a költségvetési rendelet-tervezet összességében 1.510,4 millió forint
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hitelfelvételt tartalmaz. Ez azóta már módosult. Ez az összeg még a költségvetés főösszegének
19,5 %-a, ami veszélyessé válhat.
A 2010-es költségvetés bevételi oldalát valamivel kevesebbre tervezték, mint az elmúlt évben, de
még lehetne ennél kevesebb is, mert olyan nagy adófizető cég szűnt meg Kiskunhalason, mint a
Levi's. Idén már nem fizetnek adót, a munkásai ugyanakkor utcára kerültek, ami jelentősen
növelte a munkanélküliek számát. Kiskunhalason jelenleg több, mint 1100 munkanélküli van. Ez
véleménye szerint befolyásolja a keresletet, nem jelennek vevőként az üzletekben. Az elmúlt
ősszel számolták össze, hogy 28 üzlet szüntette meg a működését a városközpontban. Arra
panaszkodnak az üzlettulajdonosok, hogy akár egy hét is elmúlik vásárló nélkül, így ezek a
vállalkozók sem jelennek meg adófizetőként.
A könyvelői irodák jelzik, hogy az elmúlt évben 20-30 %-kal kevesebb bevételt értek el a cégek,
ezért ennyivel kevesebb adót is fognak befizetni. Ez is azt jelzi, hogy a bevételi oldal túltervezett.
Ez a tendencia idén sem áll meg, ezért labilis a bevételi oldal, nem biztos, hogy teljesül.
A hitelfelvétel is kockázatos. Jelenleg az önkormányzatnak több, mint 3,2 milliárd Ft
hiteltartozása van. Ehhez még többet felvenni „öngyilkosság”, mert tönkre mehet az
önkormányzat és akár maga alá is temetheti a várost. Van rá példa, hogy csődbiztost kellett
kirendelni egy-egy városban. Ezért voltak még inkább a takarékosság hívei.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A munkanélküliségnek megvan az az oldala is Kiskunhalason, hogy azért kényszerültek a cégek
január, február hónapban elbocsátásra, mert a termelést csökkentették, felfüggesztették, vagy
leállították. Sok kicsi sokra megy. A nagy céges beruházásoknak örül, melyek közül kiemeli a
Merkbau Kft.-t, viszont több kis cég szűnt meg. A bevételi oldalon az iparűzési adónál is
jelentkezni fog ennek hatása. Lehet bizakodni, hogy jelentősen nem befolyásolja a költségvetést.
Nem szeretnének abba a helyzetbe kerülni, hogy jócskán a tervezett alatt teljesülnek a bevételek.
Előremutatást jelent, hogy a céltartalékba 60 millió Ft került. Nem biztos, hogy teljes egészében
lefedi azt az összeget, amit a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javasolt.
Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselő férfi kézilabdával kapcsolatos javaslatát támogatja. Van egy
NBII-es felnőtt, egy NBII-es ifjúsági csapat, valamint egy országos serdülőcsapatuk. A helyi
gazdaság helyzetére gondolva, elképzelhetőnek tartja, hogy a mecénások támogatásából nem
tudja finanszírozni magát az egyesület. Az elmúlt években a férfi kézilabda tönkrement.
Áldozatos munkát végeztek egyes vállalkozók és pedagógusok. Pénzt, időt, energiát nem
sajnáltak. Nem szabadna hagyni, hogy a régi sorsára jusson a férfi kézilabda. Ne azon kelljen
gondolkodniuk, hogy a három komoly teljesítményt nyújtó csapat közül melyiket szüntessék meg
és a csapattagoknak se kelljen más csapatokhoz menniük, ahol több a pénz. Több sportvezető
részéről érkezett megkeresés, hogy a sportcélú hozzájárulásra a költségvetés első változatában 3
millió Ft szerepelt. Az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság is kezdeményezte, hogy emeljék
meg a keretet 8 millió Ft-ra. Átcsoportosításra is tettek javaslatot, ami lényegében megvalósult.
Létfontosságú volt az egyesületek számára, hogy képesek legyenek fenntartani a működésüket. A
munkanélküliség növekedése miatt nem bírják a családok kifizetni a megnövekedett tagdíjakat,
ami a gyerekek sportoltatására és az utánpótlásra szükséges.
Pajor Kálmán képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy hallgassa meg az egyeztetésen készült hangfelvételt, amiből kiderül,
hogy valósat állít.
Egy héttel ezelőtt kijelentette a Polgármester Úr, hogy valószínűleg májusig nem hívja össze a
képviselő-testületet, mert nincs semmi probléma. Ehhez képest még aznap este támadásnak
voltak kitéve a híradóban és azt követően. A Semmelweis Halasi Kórház Kft. igazgatója, Vili
Gábor a Víziközmű Társulat elnöke és dr. Várnai László 4 percen keresztül nyilatkozott arról,
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hogy veszélyben van a kórház- és a csatornapályázat a FIDESZ-KDNP frakció miatt. Az MSZP
frakció 3 percen, a Polgármester Úr 5,5 percen, a Polgári Frakció 3 percen keresztül
nyilatkozott. Lukács László alpolgármester 1,5 percig, a FIDESZ-KDNP frakció 3 percig
beszélt. Az ő 4,5 percük állt szemben 15,5 perccel. Ki irányítja a kiskunhalasi médiát?
Véleménye szerint ennél jobb bizonyítékra nincs szükség, döntse el közönség. Ez inkorrekt, ezért
sokan javasolják, hogy forduljanak az ORTT panaszbizottságához.
Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND) képviselő:
A sajtótájékoztatón a Polgári Frakció részéről nem hangzott el gyalázkodó megjegyzés a
FIDESZ-KDNP frakcióra. Amennyiben ennek ellenkezőjét nem tudja bebizonyítani Pajor
Kálmán képviselő, úgy kérjen bocsánatot a Polgári Frakciótól.
Jekő Attila (ÜGYREND) képviselő:
Javasolja, hogy amennyiben egy képviselő eltér a napirendtől, abban az esetben a képviselőtestület szavazzon róla, vagy a polgármester vonja meg tőle a szót. Pajor Kálmán képviselő
hozzászólása nem tartozott a napirendhez. Emiatt nem haladnak a napirendek
megtárgyalásával.
Dr. Várnai László polgármester:
Amennyiben a technikai feltételei adottak lennének, már megvonta volna a szót. A
figyelmeztetése ellenére is folytatta a képviselő.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
2009. év végén szembesült azzal a FIDESZ frakció, hogy jó a 2009-es költségvetés, nem kell
működési hitelt felvenni és még a folyószámlahitel is pozitívba fordult. Nem mondhatták azt az
embereknek, hogy minden jó.
A koncepciót nem támogatták, majd a Gyurcsány és a Bajnai kormányt támadták, közben pedig
ott volt mögöttük az egészen jól záródó 2009-es év.
Az átmeneti gazdálkodás idején kezdtek koncepciót gyártani és csodálkoztak azon, hogy átadták
a polgármesternek a bevételek és a kiadások fölötti rendelkezés jogát.
Amikor a költségvetésről kellett volna tárgyalni, meg sem szavazták a napirendet. Azt
hangoztatták, hogy a bevételek túl, a kiadások pedig alul vannak tervezve. Ugyanezt hallották a
FIDESZ kampányban az országos költségvetés elfogadásakor is.
A bajai költségvetést is nem olyan régen fogadták el, ahol a könyvvizsgáló ugyanazt írta le, hogy
túltervezték a bevételeiket és meg fog billeni a gazdálkodásuk. Ott is 800 millió Ft-ot vontak be a
beruházásaikhoz és 500 millió Ft-tal emelték az egyébként is magas működési kiadásaikat, de ott
a FIDESZ többség szó nélkül megszavazta a költségvetést, szinte még vita sem alakult ki ez
ügyben.
Később a FIDESZ frakció mégiscsak meg akarja menteni a várost, bár 3 hónapon keresztül nem
akart tárgyalni senkivel, aki a költségvetésről beszélt. Pénteken Pajor Kálmán képviselő azt
nyilatkozta, hogy 500 millió Ft-tal lett kedvezőbb Kiskunhalas költségvetése a FIDESZ-KDNP
frakciónak köszönhetően.
A fejlesztéseknél mintegy 30 millió Ft előirányzat módosítást és további 60 millió Ft tartalékba
helyezését tudták elérni, ami automatikusan visszafordul, ha a bevételek jól alakulnak. Nem látja
ebben a nagy eredményt.
Csáki László képviselő:
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Közel másfél órája magyarázkodást hallanak, amire nincs szükség sem a múltat, sem a
költségvetést illetően.
Sérelmezi, hogy a Csipke Közalapítvány támogatását is csökkentették.
A Halasthermál Kft. üzleti tervet készített a korábban megjelölt összeggel. Már akkor jelezte,
hogy körülbelül 43 millió Ft-ra lesz szükség, amitől sokan meghökkentek. Most 41,3 millió Ft
szerepel az üzleti tervben.
Fontosnak tartja a Városgazda Zrt. támogatását is. Mindenki szeretne a városával, annak
parkjaival dicsekedni. Ezek vihetik messzebbre a város hírét, erre kellene összpontosítani.
A polgármester a 8. költségvetését készítette és még nem ment csődbe a város, nem kellett
csődbiztost kirendelni. Bízniuk kell abban, hogy azért vállalja valaki a város vezetését,
akár képviselőként is, hogy segítse. Közösen kell megoldaniuk a rájuk váró feladatokat és
arra kér mindenkit, hogy maradjanak a tárgynál, mert mindenkit a végeredmény érdekel.
Aggódni lehet, oda kell figyelni, de véleménye szerint erre kell összpontosítaniuk.
Kószó János képviselő:
A költségvetés mostani változata jobb és vitathatatlan érdemei vannak benne a FIDESZ
frakciónak is. Ennek ellenére nem kellene úgy tenniük, mintha olyan nagy változásokat értek
volna el. Még szakpolitikus is úgy nyilatkozott, mintha meglepetésként érte volna, hogy a
csatorna- és szennyvíztisztító, a kórház, vagy a városrehabilitációs pályázatnál önerőre is
szükség van. Azt nyilatkozták, hogy nem tudják hogy alakultak ki az önerőre vonatkozó összegek.
A költségvetés szisztémájába be kellett volna állítani mind a 804 millió Ft-ot a csatorna- és
szennyvíztisztító pályázatánál, csak a szövegben meg kellett volna jelölni, hogy ebből 360 millió
Ft a Víziközmű Társulattól származik. Ez érdemben nem sokat, csak annyit jelent, hogy ennyivel
kevesebb hitelt kell felvenni. Véleménye szerint ez nem volt szakmai hozzáállás, de ennek
ellenére rendeződtek a dolgok.
Nem lehet amiatt a polgármestert elítélni, hogy a szakapparátusnak jobban hisz, mint egy
egyébként költségvetés tervezésében nem nagy tapasztalattal rendelkező képviselőnek. A
számokat az apparátus hozta a költségvetés tervezésének végeredményeképpen. Ennek ellenére
épp a kompromisszum és a biztonságra törekvés miatt, hogy ne kelljen további hiteleket felvenni,
ha nagymértékben csökkennének a bevételek, tettek további összeget tartalékba.
A most tartalékba helyezett összeg ki nem fizetésének esélye nem nagy, de semmit sem lehet teljes
mértékben kizárni. Valamennyivel biztonságosabb lett a költségvetés, de nem sokkal.
A férfi és női kézilabda támogatását is javasolja. A bajnokságban elért eredmény alapján
történő támogatással ért egyet a féri kézilabdánál ugyanúgy, mint a női kézilabda esetében. Még
nem biztos, hogy feljebb lépnek egy osztályt. Reméli, hogy jól kalkulálják az eredményeiket. Ezt
követően szavazna meg számukra további támogatást. Jó, ha tudják a városban működő
sportegyesületek, hogy meddig támogatja őket az önkormányzat. Voltak korábban is abból
problémák, hogy valakik nagyon szép eredményeket értek el, de az ehhez szükséges forrást az
önkormányzat már nem tudta biztosítani.
Lényegében a kölcsönös közelítés jegyében a korrekciók javára váltak a költségvetésnek és
minden fél elfogadhatja. Reméli, hogy teljesíteni is tudják.
Soós Árpád képviselő:
Úgy látja, hogy kötvénykibocsátással és hitellel ez a költségvetés finanszírozható, de a várost
hosszú időre eladósítják, ami nagy baj. A későbbiek folyamán nem biztos, hogy működőképes
lesz. Eleve 450 millió Ft hiánnyal indulnak, kötvényt bocsátottak ki a szennyvíztisztító
visszavásárlására, kötvényt bocsátottak ki a beruházások önerejének biztosítására, ugyancsak
kötvényt akarnak még 750 millió Ft értékben kibocsátani. Az adósságok és a kamatok
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visszafizetése 400-500 millió Ft-ot jelent évente. Ez összesen 3,7 milliárd Ft. A teljes, 6,7
milliárd Ft-os költségvetésnek több, mint fele az adósság. Hogyan fogják visszafizetni ezt a
jövőben?
Nem szeretné, ha Szigetvárhoz hasonlóan csődbiztost rendelnének ki, a köztisztviselők,
közalkalmazottak béreit visszatartanák és intézményeket kellene bezárni. Ez azt jelentené, hogy a
környező városokba kellene a gyerekeknek iskolába járniuk, vagy a lakosságra további adót
kellene kivetni, ami rosszul érintené az embereket.
Úgy látja, hogy ebben a rossz helyzetbe szórják a pénzt a sportra. Annak idején az NBI-es sakk
támogatására nem szavaztak meg 2,5 millió Ft-ot, ahol több, mint 60 főből és kiskunhalasi
játékost jelentett. Nem ért egyet azzal, hogy olyan sportokat támogassanak az adófizetők pénzén,
100-200 ember szórakoztatására, amiben kiskunhalasi játékos nem is játszik.
Horváth Mihály képviselő:
A költségvetéssel kapcsolatos összes egyeztetésen részt vett a frakciójuk. Csütörtökön úgy
látszott, hogy lesz a városnak elfogadott rendelete és minden politikai szereplő felelősen áll a
kérdéshez. Ez a törekvés többé-kevésbé kirajzolódik.
A Polgári Frakció álláspontját kívánja összefoglalni. A költségvetés tervezetének lesznek negatív
következményei. Jelentősen növekszik a város adósságállománya. A 8/1. és 8/2. sz. táblázatra
utal, ahol le van vezetve, hogy a következő képviselő-testületek mozgástere mennyire fog szűkülni
a pénzügyi kihatások miatt. Problémát jelenthet a szociális feladatok önkormányzati
támogatására beállított összeg, ami vagy elég lesz, vagy nem. Reméli, hogy tudják majd kezelni
az előre nem látható problémákat.
Nagy dilemma volt az összegeket befolyásoló és megmozdító beruházások, fejlesztések,
felújítások költsége, hiszen ebben az évben jutnak oda, hogy jelentős pályázatok nyerhetők el.
Régi adósság a csatornázás és a szennyvízkelezés megvalósítása. A kórház egyfajta egészségügyi
verseny részese, ezért nem mindegy, hogy milyen pozíciót harcol ki magának. Ehhez szükség van
önkormányzati támogatásra.
A városközpont megújítása körül volt a legnagyobb vita. Ez az a tétel, amely elhalasztható, de
mérlegelni kell, hogy mit nyerhetnek és mit veszíthetnek. Arra a következtetésre kell jutnia a
teljes képviselő-testületnek, hogy közel 16 éve próbálnak különböző pályázatokkal forrásokat
szerezni erre a célra és eddig még soha nem voltak ilyen nyerési pozícióban. Kétségtelen, hogy
az ehhez szükséges 230-240 millió Ft megterheli a város költségvetését és a következő képviselőtestületet, de olyan előnyökre tehetnek szert, hogy elkezdődhet a város rendezése, esztétikailag
rendbe tudják tenni a belváros legfontosabb közterületeit. A Városháza épülete rossz állapotban
van, már csak évek kérdése, hogy a gyalogjárdát le kelljen zárni, mert életveszélyes
vakolatomlások következhetnek be. Úgy látja, hogy ebben egyetértés is van. Ezeket a
beruházásokat, valamint a Közösségek Háza felújítását el kell végezni.
Az 5/12. sz. mellékletet illetően nekik nem az összegekkel van gondjuk a kézilabda
támogatásánál, hanem az előterjesztés technikájával. Az előző ciklusban azt mondta a
Polgármester Úr, hogy nem lesznek osztós előterjesztések, különösen a költségvetést illetően.
Ezzel szemben a női kézilabda támogatása a csütörtöki változattól eltér és a férfi kézilabda
esetében is megemelt összegről beszélnek. Pár perc alatt 15 olyan javaslatát fel tudná sorolni,
amire a városnak szüksége lenne. Véleménye szerint ne nyissanak meg újabb vitákat, mert akkor
nem lesz megegyezés soha. A három politikai pólus most egy irányba halad.
Dr. Várnai László polgármester:
A kézilabdáról beszéltek a csütörtöki megbeszélésen, csak a támogatás összegéről nem. Most
hallanak majd javaslatokat az összegre és annak kapcsán tudnak állást foglalni.
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Jekő Attila képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén hosszan tárgyaltak a költségvetésről.
Igen nehéz helyzetben vannak egyrészt a kormányzati megszorítások miatt. Kényszerpályán van
az önkormányzat, ezt el kell ismerni. A megoldást a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottságnak és a hivatal apparátusának, majd később a képviselő-testületnek kell megtalálnia.
Abban mindannyian egyetértettek, hogy a bevételeik a normális működést tudják finanszírozni,
de fejlesztésekre külső működő tőkét kell bevonni. Ezzel valamilyen szinten eladósítják a várost.
Másként nem lehet csinálni, az egyensúlyt kell megtalálni, hogy a város fejlődjön. Óriási
lehetőségek vannak az uniós forrásokban, de adósságspirálba nem kerülhetnek, ami a működést
ellehetetleníti és a korábban felfestett pesszimista képhez vezet. Véleménye szerint az irány jó és
az arany középutat próbálták megtalálni.
A FIDESZ által javasolt további 60 millió Ft tartalékkal biztonságosabbá válik a költségvetés.
Azzal együtt tudja támogatni, ha az adóbevételek beérkezése esetén ez az összeg visszakerül arra
célra, ahonnan elvonták, tehát az önmagáért való megszorítás nem kerül bele a költségvetésbe.
Elképzelhetőnek tartja, hogy az APEH-tól csak októberben, vagy novemberben kapnak
információkat és akkor már egy új összetételű képviselő-testület lesz. Azért van szükség ennek az
automatizmusnak a határozatba foglalására, hogy valamilyen mértékben arra a testületre is
vonatkozzon.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén Polgármester Úr ismertette, hogy a
bizottsági javaslatok közül melyeket fogadta be és melyeket nem. 18 javaslat érkezett jórészt
FIDESZ-es képviselőktől. Ebből 11 javaslat került befogadásra. A kimaradó javaslatok közül
kíván néhányat ismertetni. A Halas Televízió 35 millió Ft-os támogatásából 30 millió Ft-ot
kívántak elvenni, aminek következtében a televízió megszűnt volna. Ezek közé tartozott a hivatal
létszámának 11 fővel történő csökkentése, a városközpont rehabilitációs pályázat visszavonása.
Többségük olyan volt, ami ésszerűtlen, lehetetlen, vagy törvényileg nem megengedett.
Azért döbbentek meg azon, hogy nem tudták március 1-jén megtárgyalni a költségvetést, mert
ezek a javaslatok már megvoltak. A bizottsági ülésen úgy tűnt, hogy megvan a konszenzus.
A női kézilabdánál a célt elfogadhatónak tartja. Tavaly is úgy adtak 8 millió Ft-ot, hogy igazán
nem látnak bele az egyesület működésébe. A felügyelő bizottságba véleménye szerint a képviselőtestületnek egy tagot delegálnia kellene. Tudomása szerint nem is az az elnök, akiről korábban
azt hitték. Kusza a helyzet. Olyan megoldást javasol, ahol nagyobb a képviselő-testület rálátása.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A kormányzati elvonás Kiskunhalast is érintette 200 millió Ft-tal, ami tény. Molnár Csaba
kancelláriaminiszter szerint a hiány növekedését a FIDESZ-es önkormányzatok okozzák. Ha
felvesznek 450 millió Ft kölcsönt, akkor ők is igazat adnak neki és hozzájárulnak ehhez.
Véleménye szerint az államháztartást és a költségvetést nem ez tette tönkre. A könyvvizsgáló
véleménye szerint nem biztosított az egyensúly és majdnem 20 % a hiány, valamint
struktúraátalakításra lenne szükség. Valamit lépni kell. Az 1 milliárd Ft hitelre szükség van a
kórház- és a csatornapályázathoz.
További módosításokra is lenne szükség, amit a csütörtöki megbeszélésen is említett. Azt a
választ kapta, hogy szeptember 1-ig nem lehet semmit tenni. Továbbra is fenntartja, hogy
valamiből le kell faragni. A kórháztól 15 % forrást vettek el, ami emberéleteket követel.
Ha így marad a helyzet, ez a költségvetés csődbe viszi a várost. Valahogy el fogják fogadni a
költségvetést, mert haladni kell tovább, de már májusban vissza lehetne térni rá és módosítani.
Az adókat március 15-ig kell befizetni, amiből valamit már lehet sejteni.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
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A kórház- és szennyvízpályázat önerejét illetően kompromisszum kezd kibontakozni. Szeretné, ha
lezárnák a vitát és végső döntés születne, nem kellene még egyszer visszahozni és vitatkozni róla.
Az intézmények dologi kiadásainak visszatartásával kapcsolatban előfordulhat az is, hogy végleg
vissza kell tartani azt az összeget. Ezáltal az iskolák, óvodák nem fogják a dologi kiadásaikat
megkapni, vissza lesz tartva 10 %. Arra fel kell készülni, hogy jövő télen is kell fűteni az
intézményekben. Nem lehet optimistán nézni a helyzetet, mindig a legrosszabbra kell felkészülni.
Régóta az a véleménye, hogy a női kézilabda túlméretezett kötelezettségvállalása a városnak.
Más sportágak is megérdemelnék a támogatást, többek között a sakk. Ők is jogosan jöhetnének
támogatást kérni. Véleménye szerint összevásárolnak néhány jó játékost, hogy a rájátszásban
bent sikerüljön maradni, messze leszakadva a mezőnytől. A halasmedia.hu-n olvassa a fórumot,
ahol több hozzászólás is van a témában.
Nem érti, hogy miért ölnek pénzt egy olyan egyesületbe, amely le van szakadva a többi csapattól.
A támogatás ellen van. Meglátása szerint támogassák a csapatot a vállalkozók és azok, akik még
üzletet látnak benne, mert a városnak a szereplésük negatív reklám.
Halász Balázs képviselő:
Mindenki elmondja a véleményét a költségvetést illetően. Nem szeretne veszekedni, a város javát
szeretné. Csatornát, szennyvíztisztítót szeretnének és azt, hogy a kórház jól működjön. Nem
szeretnék elveszteni az előttük álló fejlesztési lehetőségeket. Azt szokták mondani, hogy aki hitelt
vesz fel, az eladja a jövőjét. Még ilyen áron is meg kell lépni. Az önkormányzatnak csak a
kamatokra 200 millió Ft-ot kell kifizetnie. Biztos, hogy befolyik ez az összeg, de a vállalkozók
által fizetendő építményadó egyre jobban szűkül, mert nem tudják kihasználni azokat a
lehetőségeket, amit az építményből profitálhatnának, ha üresen áll. Valamilyen módon meg kell
egyezni a költségvetésben véleménye szerint. A FIDESZ frakció nem ok nélkül kérte az elmúlt
egy hetet, ami egyeztetéssel telt.
Szabó Károly képviselő:
Még tökéletes költségvetést nem látott, ez sem az. Mostanában nem is fog sor kerülni rá.
Véleménye szerint nincs szükség ennyi vitára, mert az előkészítés stádiumában megvolt rá a
lehetőség. Ez itt nem történt meg. A költségvetés mostani változatát vállalhatónak tartja.
Most vannak pályázati lehetőségek. Adósságaik ellenére merjék-e vállalni az önerőt? Veszélyes,
ezért többen joggal kérdezik. 20 év múlva mit mondanak az utódok majd, hogy elődeik miért nem
újíttatták fel a Városháza épületét? Amellett van, hogy a józan ész határain belül meg kell
teremteni ennek a forrását.
Valaki azt mondja, hogy nincs szükség elfogadott költségvetésre ahhoz, hogy a pályázatok
önereje biztosított legyen. Több helyen is elhangzott, amivel nem ért egyet.
Javasolja, hogy a labdarúgást is támogassák további 2 millió Ft-tal, mert legalább 300 gyerek
focizik a Szilády Áron Gimnáziumtól a Kertvárosi Általános Iskoláig és már az indulásnál
problémáik voltak.
Véleménye szerint, ha a képviselő-testület tagjai lemondanának a tiszteletdíjuk 8 %-ról, akkor
jutna erre is.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Nem volt vita a tekintetben, hogy a fejlesztésekre szükség van. A FIDESZ frakció úgy gondolja,
ami már a koncepció és az átmeneti gazdálkodás tárgyalásakor is elhangzott, hogy
mindannyiuknál, az intézményeknél, gazdasági társaságoknál még inkább megszorításokra van
szükség. Ez nem látszik a költségvetésben.
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Az elmúlt fél évben a politikai párbeszéd is megszűnt. Egy héttel ezelőtt a frakció delegációt
küldött a polgármesterhez, ahol ezt a két témát taglalták. Polgármester Úr elhatárolódott attól,
hogy a jelenlegi struktúrát megváltoztassák.
A költségvetést összességében kellene átgondolni, mert 2028-ig vannak kötelezettségeik.
Egy megoldást hallott a fejlesztések finanszírozására, a kötvénykibocsátást. Más módon nem
adtak hitelt a bankok már az elmúlt két évben sem. Véleménye szerint most értek el oda, hogy
nincs tovább, nincs kitől kérni.
Meggyőződése, hogy ezekkel a fejlesztésekkel lezárulnak 10 évre a beruházások, mert nincsenek
meg a termelőágazataik. Ilyen a kábeltelevízió, a hulladékgazdálkodás, vagy akár a temetkezés,
kéményseprés, amelyek bevételei magáncégeket gazdagítanak.
Az elmúlt 20 év után most jutottak oda, hogy nincsen tovább. Arra nem lát törekvést, hogy
máshogy teremtsék elő a szükséges forrás legalább egy részét. Nem tartja előrelátó dolognak.
A sport fontos és örül annak, hogy több képviselő kiáll mellette. A mozgást nem lehet
elhanyagolni.
600 támogató aláírást mutat be, akik arra kérik a képviselő-testületet, hogy támogassák a
Kiskunhalasi Football Club-ot.
Nem látszik a költségvetésben, hogy mi lesz 10-15 év múlva, biztosítékra lenne szükség.
Jerémiás Béláné képviselő:
Csáki László képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy a Halasi Csipke Közalapítvány
a tavalyi szinten lett finanszírozva és nem csökkent a támogatása.
Jekő Attila képviselő:
Évek óta mindig konszenzus van abban, hogy a női kézilabda a többi sportágtól el van különítve.
Véleménye szerint egy NBI-es klubnak más elbírálás alá kell esnie, mint egy megyei
bajnokságban szereplő csapatnak. Nem híve annak, hogy most változtassák az előterjesztésben
szereplő támogatási összegeket, mert nem tartja jogosnak.
Az eredeti elképzelésekhez képest a 3 millió Ft-os sportkeretet 8 millió Ft-ra emelték.
A férfi kézilabda annak ellenére kap 1,5 millió Ft-ot, hogy megyei bajnokságban szerepel és a
focisták is 2 millió Ft támogatásban részesülnek. Az összes többi egyesületre jut a 8 millió Ft. Az
egyesületek között egyensúly van véleménye szerint.
A női kézilabdát a bajnokság végéig kell támogatni. Fontos lenne leszögezni, hogy amennyiben a
csapat kiesik az NBI-ből, nem pedig visszasorolják, akkor el kell gondolkodni, hogy túl van
méretezve. Annak nem sok értelme van, hogy játékosokat vesznek. Most is 3-4 új játékost
vásároltak. Ezekkel a játékosokkal is kieshetnek. Túlvállalás lenne már akkor
szeptembertől újra próbálkozni. Nagyobb rálátást kell biztosítani ott az önkormányzatnak,
ahova 10-15 millió Ft támogatást ad.
Máté Lajos képviselő:
A végeredmény tekintetében közelednek a frakciók. Nem szabad megengedni, hogy a város
költségvetés nélkül maradjon.
Az első költségvetési tervezetet 2010. január 20-a körül kapták meg, amihez február 3-án tették
meg javaslataikat. Egy levélben fogalmazták meg azt az álláspontjukat, hogy a bevételeket
túltervezettnek tartották, a kiadási oldalon pedig további tartalékokat kívántak képezni. Úgy
érzékelték, hogy a költségvetés azt akarja bemutatni, nincs baj, ugyanolyan jó a költségvetés,
mint az előző évi.
Az intézmények bevételi és kiadási oldala nem volt egyenként lebontva. Kérték, hogy
dolgozzanak ki olyan javaslatokat, amelyekben a működési kiadásaikat csökkenteni tudják.
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Valószínűsítette, hogy ezeket vezetői ráhatás nélkül nem teszik meg. Polgármester Úr tudná
megtenni, aki már az egyeztetésen jelezte, hogy ez nem fog bekövetkezni, ezért lemondtak róla,
bár előbb-utóbb szükség lesz rá. A könyvvizsgáló is leírta, hogy strukturális változtatásokra lesz
szükség, mert különben nem tartható a költségvetés és külső források bevonása tartósan.
A szakapparátus dolgozza ki a javaslatokat és a költségvetést, de a vezető tudja befolyásolni.
Javasolja, hogy mindenki tegye fel a kérdést magában, hogy az előző évekhez képest milyen a
helyzet Kiskunhalason. Sok üzlet bezárt, többek között az a virágbolt is ahol vásárolni szokott.
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása című
napirendi ponthoz kiadott anyagban az szerepel, hogy munkanélküliek 2325 fős létszáma 3421
főre, azaz 1096 fővel nőtt. A diplomás munkanélküliek száma a duplájára nőtt. A termelés
visszaesett, ami tagadhatatlan.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nem kampányolnak a költségvetés tárgyalása során. Kéri, hogy keressék fel az embereket a
kampány ideje alatt. Sokan élnek szegénységben, nap, mint nap meg megküzdenek a létükért.
Ezért kellett sokat gondolkodniuk, hogy minél jobb költségvetést tudjanak összeállítani, mert a
város lakosságát nem terhelhetik tovább. Szabó Károly képviselő hozzászólására reagálva
elmondja, hogy tavaly már csökkentették a tiszteletdíjukat, amikor a közalkalmazottakkal
vállaltak szolidaritást.
A könyvvizsgálói jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetés elég veszélyes. A
jelentésből az alábbi részleteket idézi: „A költségvetési bevételek és a költségvetési,
valamint a tárgyévet terhelő kiadások egyensúlya nem biztosított.”; „Javaslom a kiadási
struktúra és az ellátandó kötelező, illetve a vállalt feladatok felülvizsgálatát”. Ez is
elgondolkodtatásra késztet. Vajon megfordult-e már valakinek a fejében, hogy hosszú
távon hogyan képzelik el a költségvetést? Meddig bírja még el ez a költségvetés ezeket a
feladatokat ilyen szinten? A vállalt kötelezettségeket csak hitelből tudják finanszírozni.
Hosszú távon meg kell tartani a várost. A város érdekit kívánják szolgálni azokkal a
döntéseikkel, amelyeket eddig és ezután is meghoznak. Megszavaztak minden beruházását
és minden pályázatot megragadtak, hogy a város szebb és élhetőbb legyen. Nem
mondhatja senki, hogy veszélyeztették a csatorna-, vagy a kórházpályázat megvalósítását.
Korábbi döntéseikkel ezeket már megalapozták és soha nem vonták volna vissza.
A könyvvizsgálói jelentésből is látható, hogy hosszú távon nem tartható így a költségvetés. El
kell gondolkodni azon, hogyan tovább. Nem lehet annyira eladósítani a várost, hogy egy idő
után ne tudjanak kijönni belőle. Biztonságos költségvetésre lesz szükségük és ennek érdekében
kell majd a döntéseiket meghozni. E cél eléréséért mindent megtettek. A módosításaik nagy része
bekerült a költségvetésbe. Reméli, hogy ezekkel is szolgálják a város érdekeit. Nem tudják
viszont elfogadni, hogy az országos politikáról ne szóljanak, mert nagyban befolyásolják a város
életét a Kormány döntései. Nem így állna az önkormányzat, ha évről-évre nem vonnának el
egyre többet. Ugyanolyan válság fogja elérni a városokat is, mint az országot, ha ezt nem tudják
megállítani.
Horváth Mihály képviselő:
Kétségtelen, hogy ország helyzete rossz és a város helyzete sem túl jó. Korábbi hozzászólásában
már elmondta, hogy amennyiben ezeket a fejlesztéseket a képviselő-testület el tudja indítani, a
következő képviselő-testület pedig be tudja fejezni, akkor a város ezzel gazdagodni fog. Előbb,
vagy utóbb meg kell csinálni. Az ellenzéki helyzetükön felül kell emelkedniük. Képesek elfogadni
a költségvetést, a lényeges kérdéseket megvitatták, közeledtek az álláspontok.
Az NBI-es női kézilabda támogatása nyugtalanítja, mert alapvető problémákat lát. Az
intézményeket átvizsgálják megtakarítások után kutatva, míg milliókat adnak egy olyan
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sportágnak, amely már nem hozza az eredményeket. Semmilyen hozadéka nincs, ez már nem a 35 évvel ezelőtti egyesület. Sportemberként sajnálja ezt.
Máté Lajos képviselő:
Ez a költségvetés nem azonos az egy héttel korábbival. Először azt kérték Polgármester Úrtól,
hogy vegyék le napirendről, majd nem fogadták el a napirendet. Az akkori változatban nem
szerepelt további 60 millió Ft tartalékba helyezése, ami lényegesen elmozdította a költségvetést.
Akkor hangzott el, hogy a városközpont rekonstrukciós pályázat akár nyerhet is. Egy nagyon
bizonytalan pályázatnak érezték. Véleménye szerint nemcsak a FIDESZ frakcióban
fogalmazódott meg az, hogy erre most nincs forrás. A hír hallatán, hogy jól áll a pályázat, vonta
vissza Pajor Kálmán képviselő az előterjesztését. Pajor Kálmán képviselő nem szándékozta
megakadályozni sem a csatorna-, sem a kórházberuházást. Kéri Szabó Károly képviselőt, hogy a
jövőben tartózkodjon a rosszindulatú megjegyzésektől.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A másik oldal szerette volna elhallgatni a Kormány önkormányzatokat érintő döntését és nem is
kívántak tiltakozni ellene.
A könyvvizsgálói jelentés alapján szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy még idén kell
döntéseket hozniuk a jövő évi költségvetés érdekében.
Politikailag nem tudják támogatni a költségvetést. A frakcióból egy fő megszavazza a
költségvetést, hogy a város működjön idén is.
Lukács László alpolgármester:
Néhány tanulságot le kell vonniuk. Kötött pályán mozog a költségvetés. A legkisebb rossz közös
nevezőt kívánják megtalálni. Az elmúlt nyolc év országosan és helyben is komoly hátrányokat
jelentett és fog jelenteni. Az önerőhöz szükséges összegeket hitelként fel kell venni a
fejlesztésekhez, mert ki tudja, hogy később hogy alakul, de ezeket vissza is kell fizetni. Ez nagyon
nagy teher lesz ennek a városnak, ha nem tudja növelni az adóbefizetést, a munkahelyteremtést
és a beruházó cégek betelepülését. Alapvető célja kell, hogy legyen a következő időszaknak. Ilyen
szempontból teljesen új szemléletet kell majd képviselnie az új képviselő-testületnek. Ez a
költségvetés csak a minimumszintet tudja biztosítani és nem biztos, hogy tartható. Olyan
helyzetben van az ország, amilyenben nem volt a háború óta.
A politikai párbeszéd teljes hiánya tavaly április óta áll fenn, ami orvoslást igényel.
Egy április 5-i polgármesteri levélből idéz: „Tisztelt Alpolgármester Úr! A FIDESZ frakció
felvetésére válaszolva nyitott vagyok az elfogadott 2010. évi költségvetés végrehajtása érdekében
a rendszeres politikai egyeztetésre, melynek kereteit a hatékonyság szem előtt tartásával kell
kialakítani.” Jelzi Polgármester Úr felé, hogy az SZMSZ-ben rögzítve van. Nem kell mást tenni,
csak azt betartani és a szerint dolgozni hivatali és testületi szinten is. A feladatmegosztást és a
kabinetüléseket meg kell tartani. Együtt kell csinálni, mindenki felelőssége benne van. Nem lehet
áthárítani a másik oldalra. Ezt visszautasítja.
A női kézilabdával kapcsolatban elmondja, hogy az ország 12. legjobb csapata. Látszólag kieső
csapat. A magyar bajnokság világszínvonalon is erős. Egy csütörtöki fórumon hangzott el, hogy
az 50. legjobb csapat a világon. Ezt nem szabad lebecsülni. Véleménye szerint adják meg az
esélyt. Egyetért abban Jekő Attila képviselővel, hogy felügyeletet kell biztosítani. Korábban már
javasolta, hogy ezzel a feladattal a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot bízzák
meg, de támogatja azt a javaslatot is, hogy az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság is vegyen
részt benne.
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A női kézilabdának van jövője és ebből a város nem vonulhat ki. Nehéz a helyzet, de ezen
változtatni kell.
Dr. Várnai László polgármester:
Konkrét javaslat nem fogalmazódott meg a női kézilabdát illetően. A költségvetésben szereplő 6
millió Ft felett további 5 millió Ft-ot javasol. Ez a jelenlegi vezetés által kért összeg fele. A
rájátszás ismeretében tárgyalnak majd ismét a kérdésről.
Egy-két többször visszatérő hozzászólásra kíván reagálni.
Szigetvár adósságállománya magasabb, mint az egyévi költségvetése. Amennyiben a
kötvénykibocsátásra sor kerül, az azzal megemelt adósságot még egyszer fel tudná venni az
önkormányzat, hogy annyi adóssága legyen, mint Szigetváré. Az eladósodási mérték a
kötvénykibocsátás után sem fogja elérni az 50 %-ot. Kéri, hogy olyan példákkal ne riogassák a
lakosságot, aminek nincs értelme.
A könyvvizsgáló véleményét tiszteletben tartja, de minden évben hasonló dolgokra kívánja
ösztönözni az önkormányzatokat. Az ideális állapot az lenne, ha a költségvetés nullszaldós, vagy
szufficites lenne és minden kiadást a költségvetésből tudnának finanszírozni, beleértve a
fejlesztéseket is. Erre törekedni kell. Egy olyan költségvetési szituációban, amikor a normatív
támogatások nem fedezik a kötelezően ellátandó feladatokat, akkor a saját bevételeiket is
igénybe kell venniük. A struktúraváltást a könyvvizsgáló az intézményhálózat átalakítására érti.
Politikai konszenzus kell az ilyen lépéshez. Véleménye szerint ez az intézményhálózat marad a
következő 3-4 évben. Nincs benne akkora tartalék, hogy érdemes lenne változtatni.
Egy kiélezett költségvetési helyzetben megerősödnek az ilyen elképzelések, de vezetői felelősség
van mögötte. A költségvetés koncepciójának készítésekor mondta, hogy nem az a lényeg, a 2010es költségvetést hogyan fogják finanszírozni, hanem az adósságszolgálat milyen mértékben fog
megnövekedni és hogyan tudják majd kezelni 2014-2016 között. Ezek az igazi kérdések, viszont
egyetlen értelmes javaslatot sem hallott ezzel kapcsolatban. Abban egyet értettek, hogy
fejlesztésekre szükség van. Ez nem újdonság, már egy éve ezen gondolkodik. Ebben a
költségvetési helyzetben nincs igazi megoldás a problémákra. Egyes elképzelések szerint
visszavesznek olyan termelőágazatokat, mint a kéményseprés, vagy a hulladékszállítás, de
ezekről a kérdésekről még vitát sem kíván nyitni.
A képviselő-testület előtt lévő előterjesztések felelős vezetői döntésekből származnak. Reméli,
hogy ezeket a képviselő-testület valamilyen arányban elfogadja és ezzel lehetőséget teremt arra,
hogy a 2010-es évet viszonylag konszolidált állapotban megkezdjék. Nem ért egyet azzal, hogy
rosszabbul élnek. A bevételekkel és a kiadásokkal próbál gazdálkodni és az arányokat
megtalálni.
2008-2009 között sem vettek fel működési hitelt és 2010-ben sem kívánnak. Ezzel az
adósságszolgálatukat teljesítették és 250 millió Ft-tal csökkentették a város eladósodottsági
mértékét. Ez tény.
Egy héttel ezelőtt is kialakulhatott volna ez a konszenzus. Az akkor történtekre nem voltak
felkészülve. Egy politikai baki volt, amiről nem kíván többet szólni.
A labdarúgással és a férfi kézilabdával kapcsolatban merült fel módosító indítvány. Összeget
semmiképp nem javasol most meghatározni. A határozati javaslatba foglalják bele, hogy a
költségvetés májusi módosításkor visszatérnek rá.
Váradi Krisztián (ÜGYREND) képviselő:
A Város Sportjáért Közalapítvány számára kért 200 ezer Ft-ot indítványozza beépíteni a
költségvetésbe.
Dr. Várnai László polgármester:
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Az benne van a 8 millió Ft-ban. Az 5 millió Ft-os keretet emelték meg 3 millió Ft-tal, amiből ki
kell tudni gazdálkodni.
Váradi Krisztián (ÜGYREND) képviselő:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezetőtől azt a tájékoztatást kapták, hogy abból nem
tudnak adni az alapítványnak, ezért van szükség külön sorra.
Dr. Várnai László polgármester:
Majd átcsoportosítanak és akkor ki lehet gazdálkodni. Jelezni szeretné, hogy emelték a
költségvetés hiányát az eredeti elképzelések ellenére.
Úgy látja, hogy egyetértés van a tekintetben, hogy a képviselő-testület a férfi kézilabda és a
labdarúgás további támogatására szándékát fejezi ki és a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor dönt a támogatások összegeiről, ezért ez a módosító javaslatot nem teszi fel
szavazásra, hanem előterjesztőként befogadja.
A női kézilabda részére a rájátszás végéig további 5 millió Ft támogatás megítéléséről - a
költségvetésben szereplő 6 millió Ft-on felül- kéri a képviselők szavazatát.
No: 8

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 17:43:19

>1164<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
3
3

70.00%
15.00%
15.00%

58.33%
12.50%
12.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
A hiány nem fog változni, csak a tartalék fog ennyivel csökkenni. A költségvetési rendelettervezetről kéri a képviselők szavazatát az elfogadott kiegészítéssel.
No: 9
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 17:44:05

>1165<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
7

65.00%
0.00%
35.00%

54.16%
0.00%
29.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 2/2010. (III.10.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
2/2010. (III.10.) rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi
CXXX.tv. alapján Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és annak
végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzat
polgármesteri hivatalára és az önkormányzat intézményeire.
A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai
2.§
1. A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:
1. Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata
25. Cím: Polgármesteri Hivatal
2. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3. Cím: Német Kisebbségi Önkormányzat
2. Fejezet: Óvodai nevelés, iskola előkészítés
1. Cím: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
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2. Cím: Városi Bölcsőde
3. Cím: Százszorszép Óvodák
4. Cím: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
5. Cím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde
6. Cím: Martonosi Pál Könyvtár
3. Fejezet: Iskoláskorúak általános iskolai oktatása
1. Cím: Fazekas G. Általános Iskola
2. Cím: Felsővárosi Általános Iskola
3. Cím: Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói tagintézmény
4. Cím: Kertvárosi Általános Iskola
5. Cím: Szűts József Általános Iskola
4. Fejezet: Diákotthoni, kollégiumi ellátás
1. Cím: Bernáth Lajos Kollégium
5. Fejezet : Önkormányzati Tűzoltóság
1. Cím: Önkormányzati Tűzoltóság
6. Fejezet: Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása
1. Cím: Bibó István Gimnázium
7. Fejezet: Iskoláskorúak szakközépiskolai oktatása
1. Cím: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és kisebbségi önkormányzatok
2010. évi bevételi és kiadási főösszegét
6 679 881 E Ft-ban,
ezen belül a
- költségvetési bevételek összegét 5.933.149 eFt-ban
- költségvetési kiadások összegét 6.569.036 eFt-ban
- költségvetési hiány összegét 635.887 eFt-ban állapítja meg.
2010. évi finanszírozási hiány:
- finanszírozási bevételek összege: 746.732 eFt-ban
- finanszírozási kiadások összege: 110.845 eFt-ban
- finanszírozási hiány összegét: 635.887 eft-ban állapítja meg
2010.évi összesített hiányt 746.732 eFt-ban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a 2. bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a hiány belső forrásból történő finanszírozása:
- működési pénzmaradvány: 49.192 eFt
- felhalmozási pénzmaradvány: 249.355 eFt
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a hiány külső forrásból történő finanszírozására
működési célú hitelfelvétel 448.185 eFt.
A költségvetés főösszegén belül
működési célú kiadást 5.466.383 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkáltatót terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- működési hitel törlesztését
- pénzeszköz átadást, egyéb támogatást,
kamatkiadás
- céltartalékot
- általános tartalékot

1.962.625 E Ft-ban,
519.950 E Ft-ban,
1.224.309 E Ft-ban,
30.000 E Ft-ban,
1.555.404 E Ft-ban,
104.095 E Ft-ban,
70.000 E Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást 1.213.498 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzati felhalmozás összegét
- az intézményi felhalmozás összegét
- hiteltörlesztést
- céltartalék
- felhalmozási célú pénzeszközátadást
állapítja meg.

1.120.653E Ft-ban,
12.000 E Ft-ban,
80.845 E Ft-ban,
- E Ft-ban,
- E Ft-ban

A képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet, és az éves átlagos
statisztikai állományi létszámot a 3/a.melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az Áht. 68/A § előírásai alapján, a
működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, de –
a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban 1/e. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
A kisebbségi önkormányzatok elkülönített mérlegei a 6. és 7. számú mellékletben szerepelnek.
5. A 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet szerinti bevételek jogcímenkénti összegét a képviselőtestület az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2011-2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1/c. számú mellékletek
tartalmazzák. A 2008. évi tényleges teljesítés, 2009. évi várható teljesítés és 2010. évi tervezett
bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 1/c/1.számú melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatot megillető állami támogatás jogcímeit, összegét, mutatóit, az SZJA
átengedett részét az 1/d. számú melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat képviselő-testület által meghatározott bevételeit költségvetési szervenkénti
részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat képviselő-testület által meghatározott kiadásait költségvetési szervenkénti
bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
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10. Az önkormányzat és intézményeinek létszámirányszámát a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
11. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi központilag kezelt felhalmozási kiadásait
feladatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézmények 2010. évi felhalmozási
kiadásait beruházási célonként a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
12. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2010. évi kiadásait feladatonként az 5. számú
melléklet szerint állapítja meg. A kapcsolódó részfeladatokat az 5/1., 5/5., 5/7., 5/8., 5/9.,
5/12.számú mellékletek részletezik.
13. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 6. és 6.a. számú melléklet tartalmazza.
14. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. és 7.a. számú melléklet tartalmazza.
15. Az önkormányzat adósságállományát és kezesség- és garancia vállalását lejárat, hitelezők és
célok szerinti részletezésben a 8/1. és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák.
16. A többéves elkötelezettséggel járó feladatokat a képviselő-testület a 8/3. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet mutatja be.
18. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet , likviditási
tervét a 10/1.számú melléklet tartalmazza.
19. A képviselő-testület a 28/2001.(IX.27.) Ktr. számú rendeletében meghatározott juttatásokra
és támogatásokra 2010. évben kifizethető kereteket a 12.sz. melléklete szerint határozza meg.
20. Az önkormányzat által adott kölcsönök állományának lejárat szerinti kimutatását a 13.sz.
melléklet tartalmazza.
21. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a
15. számú melléklet mutatja be.
22. A képviselő-testület a költségvetés működési egyensúlyának megteremtésére, a működési célú
kiadások fedezetére önkormányzati hitelfelvételt határoz el. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pénzintézetekkel történő tárgyalások és a közbeszerzési eljárás lefolytatására
valamint a hitelszerződés aláírására - a jegyző ellenjegyzése mellett -, az adott gazdálkodási
helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető legkedvezőbb hitelfeltételek
mellett. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeit a kiadások között első helyen szerepelteti jóváhagyott költségvetésében a hitel
teljes futamideje alatt.
A szükséges működési hitel összege 448.185 EFt.
23. Az önkormányzat 2010. évben a pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása érdekében
folyószámla hitelkerettel gazdálkodik. A képviselő-testület a – jelenleg fennálló 400.000 E Ft 1
éves futamidejű – folyószámla hitelkeret szerződését jelen döntésével meg kívánja hosszabbítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására
- a jegyző ellenjegyzése mellett-, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan, az elérhető
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legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett. A testület kötelezettséget vállal a folyószámlahitel és a
járulékok megfizetésére, a hitel futamideje alatt a költségvetésbe történő betervezéssel.
24. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a folyószámla hitelkeret 500.000
E Ft összegre való felemelésének kezdeményezésére, az emelésével kapcsolatos eljárás
lefolytatására valamint a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására - a jegyző ellenjegyzése
mellett -, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi
feltételek mellett.
A testület kötelezettséget vállal a folyószámlahitel és a járulékok megfizetésére, a hitel
futamideje alatt a költségvetésbe történő betervezéssel.
25. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyensúlyának és pénzügyi stabilitásának
érdekében céltartalékot képez az intézményi, hivatali és gazdasági társasági előirányzatok
terhére, a helyi adó bevétel és tárgyi eszköz értékesítési bevétellel szemben. Az intézmények
költségvetéséből az intézményi finanszírozások 1,08%-át, a hivatal dologi költségvetésének
1,3%-át és a gazdasági társaságok támogatási összegének 8%-át céltartalékba helyezi.
A képviselő-testület jelen rendeletében dönt arról, hogy a helyi adóbevételek és az ingatlan és
tárgyi eszköz értékesítés előirányzatának a III. negyedév végéig történő 80%-os teljesítése esetén
az intézményi, hivatali és gazdasági társasági céltartalékok a célok megjelölése szerint
felszabadításra- és beépítésre kerülnek a megjelölt gazdasági egységek költségvetésébe.
26. A költségvetésben elkülönített általános tartalékok felszabadításáról, felhasználásáról,
átcsoportosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
3.§
1. Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a
költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló
módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint a jelen képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre
az önkormányzat polgármesteri hivatala, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési intézményei, gazdasági szervezetei, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német
Kisebbségi Önkormányzat útján.
2. A képviselő-testület a 2010. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét minden költségvetést
érintő döntéskor módisítja, legalább negyedévenként. Legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal.
A külön nem szabályozott eseteken kívül minden költségvetést érintő döntést a költségvetési
rendelet módosításakor a képviselő-testületnek be kell építenie a rendeletbe.
3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a finanszírozást a Polgármesteri
Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a
költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre a Kiskincstári
finanszírozási rendszer működéséről szóló 121/2003. Kth. számú határozat szerint. Az
intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik, mely
alapját képezi az éves likviditási tervnek.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatalnál az 5.
számú mellékletben szereplő feladatok között előirányzat átcsoportosítást hajtson végre a
kiemelt előirányzatok változatlanul hagyása mellett. A polgármester a képviselő-testületet a
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soron következő ülésen tájékoztatja, a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 2.
bekezdésben foglaltak szerint módosítja.
5. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
(5/12.sz.melléklet) kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű
felhasználásáról elszámolni, a polgármesteri hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a
felhasználás a célnak megfelelőn és jogszerűen történt-e. A költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzatokat nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a
támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési
kötelezettség terhe mellett.
6. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások
lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának
előírásai szerint történhet.
7. A költségvetésben beruházási, felújítási feladatokra jóváhagyott keretek pályázat esetén
önerőként felhasználhatók. 2010. év során kiírásra kerülő pályázatokon való részvétellel az
Önkormányzat a fejlesztések saját erejének csökkentésére törekszik.
8. A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Képviselő-testület a féléves,
háromnegyedéves és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi
adatok alapján végzi.
Intézményi gazdálkodás
4.§
1. Az intézmény a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt
előirányzatokat köteles betartani.
2. Az intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz
képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi
előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány
összegével, továbbá a céltartalékok, központilag kezelt felhalmozási kiadások felosztásával
biztosított pótelőirányzatok összegével.
3. Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának
főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi
pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után.
Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási
rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.
Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben
bejelentési kötelezettség terheli. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési
rendeletet a 3.§ 2. bekezdésében foglaltak szerint.
4. A 3. bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a
költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
5. Az intézmény - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak
rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi - Költségvetési Bizottsággal történő előzetes egyeztetés
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után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás
kapcsán működési többletigénye nem lesz.
6. Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor
engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési
többletigénye nem lesz.
7. Az intézmények a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a
tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület
előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést
megelőzően a Polgármesteri Hivatal illetékes főosztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások
hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az
abban foglaltak betartásáért.
8. Az intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között
saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési
kötelezettség az intézményt nem terheli.
Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az
intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tud tenni.
9. Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2009. évi
normatív állami hozzájárulás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves
adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás
csökkentését - az adott intézmény viseli.
10. Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételére – dologi kiadások között elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel,
szervezettel csak jogszabályban illetve a képviselő-testület által 146/2002.Kth.számú
határozatában elfogadott feladatok elvégzésére köthető.
11. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, az ellenőrzés részletes
szabályai és eljárási rendje az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között
létrejött Együttműködési megállapodás szerint történik.
12. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, az ellenőrzés részletes
szabályai és eljárási rendje az Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat között
létrejött Együttműködési megállapodás szerint történik.
13. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 15/A..§. értelmében a
nettó 200. e Ft-ot meghaladó, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyét Kiskunhalas Város Önkormányzat a honlapján (www.kiskunhalas.hu) közzé
kell tenni a szerződéskötést követő 60 napon belül.
A 15/B.§. értelmében az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési
beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre
kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat
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Kiskunhalas Város Önkormányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján
(www.kiskunhalas.hu) közzé kell tenni a szerződés kötést követő 60 napon belül.
14. Az év közben teljesített működési bevételi többlet a kiadási oldalon vele szemben indokoltan
felmerült kiadásokra fordítható. A működési bevételi többlet költségvonzat nélküli része
elvonható és a Képviselő-testület döntésével intézményi vagy egyéb működési feladatokra kerül
felhasználásra.
15. Kiskunhalas Város Önkormányzata köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának részletes szabályairól szóló
305/2009. (XII.23.) Korm.rendeletben meghatározottak szerinti minimálisan nyújtandó
cafeteria-juttatásban (illetményalap -38.650 forint- ötszöröse) részesíti, melynek részletes
szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv munkajogi létszáma
alapján bruttó 8.000 forint/fő/hó természetbeni juttatás finanszírozásban részesül.
Záró rendelkezések
5. §
1. Az Önkormányzat az általa közvetlenül finanszírozott költségvetési szerveit, az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 90.§ (4) alapján a megvalósítási terv és a 90.§ (5)
alapján a teljesítményterv készítése alól - figyelemmel a 100/H §-ban foglaltakra - felmenti.
2. A 2010. évi költségvetés végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. /XII. 19./ Korm. rendelet előírásai az irányadók.
3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. költségvetési évre, 2010
január 01-től alkalmazni kell. „
Dr. Várnai László polgármester:
A határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a
képviselő-testület a férfi kézilabda és a labdarúgás további támogatására szándékát fejezi ki és a
költségvetési rendelet soron következő módosításakor dönt a támogatások összegeiről.
No: 10
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15/2010. Kth.
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelethez.
Határozat
1., A képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló
rendeletében nem szereplő három kiemelt beruházásához külső forrás bevonását határozza el.
241/2008. Kth. és 34/2009. Kth. alapján: A város szennyvíztisztítójának fejlesztése és a tisztított
szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos pályázat megvalósítására
Önerő: 804. millió Ft, Víziközmű Társulat által biztosított önerő rész: 360 millió Ft
Önkormányzati önerő szükséglet: 444 millió Ft
258/2009. Kth. alapján: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. fejlesztési pályázatának
önerő szükségletéhez készfizető kezesség vállalására
Tervezett 2010. évi kiadás: 30 millió Ft
2/2010. Kth. alapján: Csipke-városközpont megújítása pályázat megvalósításához
Önerő: 237 millió Ft
„Közösségi tér és információs pont infrastrukturális fejlesztése a kiskunhalasi Közösségek
Házában” című pályázat többlet önerő biztosítására
Önerő többlet: 13 millió Ft
2., Pályázati kiírás esetén a Kelet-Nyugati kerékpárút pályázatához önerőként a költségvetésbe
beépítésre kerül
Önerő: 30 millió Ft
Összes fejlesztési forrásbevonás: 754 millió Ft
3., A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a lehetséges külső források feltárására és
pénzintézetekkel, befektetőkkel történő tárgyalások lefolytatására.
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A forrásbevonás előkészítését követő testületi ülésre készüljön előterjesztés a javasolt külső
forrásbevonás realizálásáról, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet
mértékéig, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
Határidő: előkészítés lefolytatását követő testületi ülés
Felelős: Dr. Várnai László
4., A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a forrásbevonásból eredő
kötelezettségeit kizárólag a fent megnevezett célokra használja fel és a kiadások között első
helyen szerepelteti a mindenkori hatályos költségvetésében a kötelezettség teljes futamideje alatt.
Határidő: szerződéskötést követően folyamatos
Felelős: Jegyző
5., A képviselő-testület a férfi kézilabda és a labdarúgás további támogatására szándékát fejezi
ki és a költségvetési rendelet soron következő módosításakor dönt a támogatások összegeiről.
Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00006 Új napirendi pont
6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Aradszky Lászlóné képviselő:
A bank egyoldalúan bontotta fel a korábban megkötött szerződést. Mire hivatkozással tette ezt és
megtehette-e?
Máté Lajos képviselő:
Két szám van feltüntetve az előterjesztésben. Az egyik szerint 0,9 %, a másik szerint –1,18 % a
bruttó kamat változása. Hogy viszonyul a kettő egymáshoz?
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
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A bank egyoldalúan nem mondhatja fel a szerződést, ezért közös megegyezésre törekszik. Azt írta
levélben, hogy amennyiben a megegyezés létrejön, azt elfogadja. Amennyiben nem, úgy él a
szerződésfelmondási lehetőségével.
Mindkét hitelük 300 millió Ft feletti, a tőkéjét még nem kezdték el törleszteni.
Hozzászólások
Aradszky Lászlóné képviselő:
Mégiscsak egyoldalú volt a szerződésmódosítás, mert a bank véleménye szerint megzsarolta az
önkormányzatot. Ha nem engednek, akkor az egész hitelt vissza kell fizetniük.
Ma hallotta a rádióban, hogy a bankok jó évet zártak a gazdasági válság ellenére.
Mennyi időre szól ez a módosítás? Utána az eredeti kamatot kell fizetni?
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető:
A módosítás 12 hónapra szól és július 1-től lesz érvényben. Jövő év januárjában teheti meg a
változtatási igényét.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Jövőre ennél magasabb kamatot kérhetnek?
Dr. Várnai László polgármester:
Az UniCredit szerződésében benne van, ezért igen. Vannak olyan szerződéseik is, amelyeknél ez
a javaslattételi lehetőség nincs meg. A tavalyi év folyamán egy másik bank is megkereste őket
hasonló kéréssel, amit elutasítottak, mert nem szerepelt a szerződésében ez a lehetőség.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 11
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16/2010. Kth.
UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése.
Határozat
1. A Képviselő-testületnek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 13578. és 13671. számú
szerződései kamatfelárát a bank kezdeményezésére 2,00%-ra kell módosítania. A módosítás
hatálya 2010. július 01-től 2011. június 30-ig szól. 2011. július 01-től a közbeszerzési eljárás
eredményeként megállapított eredeti kamatfelárak érvényesek ismét.
2. A továbbiakban a szerződés újbóli módosítására vonatkozó javaslatot bármely félnek tárgy év
január 31-ig írásban kell jeleznie, hogy az esetleges módosítás a költségvetési rendeletbe
beépíthető legyen.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/1999.
(III.10.) sz. rendelet mellékletének módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását.
No: 12
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2010. (III.10.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010.(III.10.)számú
rendelete
a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
7/1999.(III.10.). sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj:
1./ Belterületi I. rendű főutak:
300.- Ft/nap/nm.
2./ Belterületi II. rendű főutak:
200.- Ft/nap/nm.
3./ Gyűjtő utak, kiszolgáló utak és külterületi burkolt utak 150.- Ft/nap/nm.
4./ Kerékpárutak, külterületi burkolatlan utak

100.- Ft/nap/nm.

A díjak az ÁFA-t is tartalmazzák.
2.§
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A rendelet 2. sz. mellékletének 1./ pontjába, az I. rendű főutak közé besorolást nyer a
Dr. Monszpart László u.
Dongér-völgyi út
3.§
A rendelet 2. sz. mellékletének 2./pontjában felsorolt II. rendű főutak közül a Dr.
Monszpart
László u. törlendő.
4.§
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.”
00008 Új napirendi pont
8.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 45/2003.
(XII.23.) számú rendelet módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A rendelet-tervezet 2.§-ból kéri törölni a „vezetőjét” kifejezést.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása jó kormányzati döntés volt. Tudomása szerint
közel 100 millió Ft-os beruházás történt. A Szociális Szolgáltató Központban ez jól működött, a
híradó tudósításaiban is többször szerepelt, hogy előnyére vált a térségnek. A Kormány idén
megvonta a támogatást. Kötelezően ellátandó feladat. A Mezőőri Szolgálathoz tették át a
működtetését, akik eddig is közreműködtek. Milyen forrásból tudják működtetni?
6 személlyel bővült a működtető szolgálat. Örül annak, hogy tovább működik a jelzősrendszeres
házi segítségnyújtás.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Fontos dologról van szó. A költségvetés tervezésénél is felvetette már, hogy más módon kellene
ellátni a városban és a külterületen élőket.
Simon István Népjóléti osztályvezető:
Nem a korábbi formában működik tovább a jelzőrendszeres tanyavédelmi program. Kivették a
kötelezően ellátandó feladatok közül és normatívát sem lehet igényelni utána. Az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat által meghirdetett pályázaton lehet ismételten támogatást igényelni, de
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csak úgy, ha 1/2000. SzCsM rendelet szerint a személyi, tárgyi és technikai feltételeket
biztosítani tudják.
A Városi Rendészethez valóban vettek fel 6 főt az aktív korúak állományából, akik támogatott
módon látják el 2010. december 31-ig a tevékenységet. A kistérségből 6 település maradt a
rendszerben. Egy-egy település körülbelül 300 ezer Ft-tal járul hozzá a költségekhez.
Kiskunhalasnak 500 ezer Ft-ba fog kerülni éves szinten. A 2 millió Ft-os költségvetés technikai,
adókarbantartás, energiadíj jellegű és bérjellegű kiadásokból áll. Szem előtt kell tartani, hogy a
lakosság biztonságérzete megmaradjon. Kiskunhalas törekszik arra, hogy bővítse a hálózatot.
Tompától jelképes áron átvett 16 készülékkel tudják bővíteni. Harkakötönyben és Kisszálláson
sem kívánják tovább működtetni, ezért azokat a készülékeket is meg kívánják vásárolni.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
No: 13
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2010. (III.10.) sz.
rendeletét az alábbiak szerint:
„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
4/2010. (III.10.)
rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról
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1. §
A rendelet 9.§-a az alábbi 9/E. §-sal egészül ki:
9/E. §
Mentesítés a rendelkezésre állási támogatásban részesülők
közfoglalkoztatásban történő részvételének feltételei alól
Az Sztv. 35.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól mentesül az a
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy, akivel szemben a (2) bekezdés
szerinti közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó, vagy kizáró – egészségügyi,
vagy mentális állapot – körülmény merül fel.
26.

27.
Az (1) bekezdés szerinti akadályozó vagy kizáró körülménynek kell tekinteni, ha a
rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy a háziorvos, vagy szakorvos
igazolása alapján
a)
krónikus alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltsága miatt
b)
krónikus betegsége alapján
c)
pszichiátriai betegsége, szellemi fogyatkozása, neurológiai megbetegedése miatt
d)
háztartásában nagykorú, tartósan beteg – intézményi ellátásban nem részesülő –
személyről
gondoskodik
a közfoglalkoztatásba nem vonható be.
Amennyiben az ellátottal szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró vagy
akadályozó körülmény felmerül, az álláskeresési megállapodásban számára
együttműködési kötelezettséget kizárólag a Családsegítő Szolgálattal kell előírni.
28.

Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott mentesítési feltétel megszűnik, a
feltétel megszűnését követő hónap első napjától a 35.§ (1) bekezdése szerinti
együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres
szociális segély jár.
2. §
29.

A rendelet 11.§ (12) bekezdésében szereplő „Egyesített Szociális Intézmény” megnevezés
helyébe a „Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője”
megnevezés lép.
3.§
A rendelet 13.§-a az alábbi (4) - (7) bekezdésekkel egészül ki:
6. Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésre köteles hozzátartozója köztemetésben
részesül és az elhunyt személy ingó, ingatlan hagyatékának összértéke a 300 000 Ft-ot
nem haladja meg, az önkormányzat és a köztemetésben részesülő személy – a szociális
körülmények figyelembe vételével – a köztemetés költségeinek megtérítésére minden
esetben külön megállapodást köt.
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7. Amennyiben a köztemetésben részesülő a (7) bekezdés alapján mentesül a köztemetés
költségeinek megtérítése alól, a költségek visszatérítésére kötött megállapodást a
kérelmének megfelelően módosítani kell.
8. Amennyiben a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötése
közjegyző előtt történt meg, a megállapodás köztemetés visszatérítésére vonatkozó részét
a köztemetésben részesülő kérelmére az önkormányzat módosítja, amennyiben a
köztemetés költségeinek megtérítésére köteles személy a (7) bekezdésben foglalt valamely
körülmény bekövetkezése alapján a visszatérítési kötelezettség alól mentesül.
9. Mentesül a köztemetés költségeinek megtérítése alól az az eltemettetésre köteles
hozzátartozó,
a)
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét
nem haladja meg,
b)
akinek a családjában a halálesetet követő 6 hónapon belül újabb haláleset
következik
be, ebben az esetben az eltemettetésre köteles hozzátartozó az első
haláleset köztemetési
költségeinek –
a vele kötött részletfizetési
megállapodásban foglaltak szerint történő visszatérítése alól mentesül.
10.

A (4) bekezdés b) pontja szerinti mentesítési körülmény kizárólag annak az
eltemettetésre köteles, köztemetésben részesülő hozzátartozónak az írásban benyújtott,
indokolt kérelmére vehető figyelembe, aki az első haláleset köztemetési költségeit külön
megkötött részletfizetési megállapodás alapján havonta meghatározott részletekben téríti
vissza és ezen kötelezettségéből hátraléka nem keletkezett.
4.§

A rendelet 15/B.§ (2) bekezdése az alábbi e) és f) pontokkal egészül ki:
(2)

e)
f)

önkormányzati bérlakások lakbérhátraléka
közösköltség hátralék
5.§

A rendelet 18.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1)

A házi segítségnyújtás szabályairól az Sztv. 63.§-a rendelkezik.

(2)
A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásról az önkormányzat kistérségi társulás
keretében, a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján
keresztül, a Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
szám alatt gondoskodik.
6.§
(1)

A rendelet 22.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(3)
kistérségi

Az önkormányzat nappali ellátás keretében az idősek napközbeni ellátásáról
feladatellátás keretében, a Halas Többcélú Kistérségi Társulás
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Szociális Szolgáltató
alatti telephelyen gondoskodik.
(2)

Központján keresztül, a Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. szám

A rendelet 22.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

(4)
Városunkban a fogyatékosok nappali ellátásáról a Magyarországi Baptista
Egyház
fenntartásában működő Filadelfia Segítő Szolgálat (Székhelye:
Kiskőrös, Szűts J. u. 12.)
gondoskodik a Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 26. szám alatti telephelyen keresztül.
(1)

A rendelet 1.§-a 2010. január 1. napjától lép hatályba.

(2)

A rendelet 2.–6.§-ai a kihirdetés napján lépnek hatályba.”

00009 Új napirendi pont
9.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Simon István Népjóléti osztályvezető:
A határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, hogy a képviselő-testület
hozzájárul az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő 55 éven felüliek, a velük
megkötött hatósági megállapodásban foglaltak szerint részt vehessenek az „Út a munkához”
programban munkavállalóként.
Dr. Várnai László polgármester:
Ez nem automatikusan működik és ők vannak a legnehezebb helyzetben, alig tudnak munkához
jutni.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 14
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17/2010. Kth.
Kiskunhalas Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztésnek megfelelően az 1-4. számú mellékletekben
foglaltak szerint elfogadja.
2. Továbbá hozzájárul, hogy az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő 55
éven felüliek, a velük megkötött hatósági megállapodásban foglaltak szerint részt
vehessenek az „Út a munkához” programban munkavállalóként.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjóléti osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Ennél az előterjesztésnél is tetten érhető, hogy az önkormányzatok kevesebb pénzt kapnak.
A 9. oldalon szerepel, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
által nyújtott szociális szolgáltatások köre még nem teljes.
Vannak olyan önkormányzati feladatok, amelyeket törvény ír elő, de forrás hiányában nem
tudnak eleget tenni ezen kötelezettségüknek. A normatív támogatások is csökkentek, ami nagyon
nagy baj. Hiányolják az elesett emberek, akik igénybe vennék ezeket a szolgáltatásokat.
A cigány segítőhálózat működését szeretné kiemelni. Az erre a feladatra adott támogatás sem
teljes. Megszakításokkal működik ennek a feladatnak az ellátása. A program szerint legalább 3
évig folyamatosnak kellene az ellátásnak lennie, hogy érezhetővé váljon. Jó lenne, ha
megvalósulhatna a következő években. Jelen pillanatban az MSZP-SZDSZ Kormány a szociális
érzékeny kormány látszatát akarja fenntartani, ugyanakkor a tettei másról árulkodnak.
Rostás László CKÖ elnöke:
Véleménye szerint nagyon jó előterjesztés készült. Köszöni Jerémiás Béláné képviselőnek, hogy
megemlítette a hálózatot. Megpróbálják fenntartani akkor is, ha nincs lehetőségük pályázni.
Nem tartja jónak az „Út a munkához” programot, de Kiskunhalason a legtöbbet hozták ki
belőle. Ez elsősorban a jó együttműködésnek köszönhető véleménye szerint. Köszöni Simon
István Népjóléti osztályvezető munkáját.
Kisebb megszakításokkal tudják működtetni a hálózatot, aminek a hiányát csak akkor éreznék,
ha nem lenne. Reméli, hogy évvégéig kihúzzák. Nincs jövőképük, jó lenne, ha tervezni tudnának.
Horváth Etelka képviselő:
2007-ben fogadta el az önkormányzat ennek a programnak az elődjét. Igen színvonalas munka
volt, mint a mai is, ami a mostani viszonyokhoz igazítva tárja fel azokat a lehetőségeket,
amelyeket Kiskunhalas az önkormányzat részéről fel tud vállalni, hogy az elesetteknek, a
szegényeknek, a fogyatékkal élőknek megfelelő lehetőségeket biztosítson ahhoz, hogy egyenlő
esélyekkel induljanak az életben, akár a szociális szférát, akár az oktatást, akár az egészségügyi
ellátást tekintve.
Jerémiás Béláné képviselő hozzászólásában sajnálatosnak tartotta, hogy néhány kötelező
feladatot forrás hiányában nem lát el az önkormányzat. Szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy
az önkormányzatnak nincs szándékában olyan feladatot elhanyagolni, ami kötelező feladat. Ha
nem látja el, akkor nem a feladata. Ha intézményi keretek között az önkormányzat maga nem
köteles ellátni, akkor más intézményben szerződés alapján az ellátási formát biztosítja. A
kötelességeinek az önkormányzat a lehetőségeihez képest megfelel.
Simon István Népjóléti osztályvezető:
A kötelezően ellátandó feladatainak az önkormányzat eleget tesz. Pályázat révén nem kötelező
feladatokat is fel tudnak vállalni. Ilyen a közösségi ellátás is. Elvi megállapodásuk van olyan
céggel, aki rendelkezik a személyi és tárgyi feltételekkel. A segítő hálózatot az „ Út a munkához”
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program keretén belül tudják tovább működtetni az év végéig. Érezhetően csökkentek azok a
problémák, amelyek korábban jelen voltak.
A fogyatékoson nappali ellátását is tudják folytatni a Filadelfia Segítő Szolgálat segítségével,
ami korábban a Bajcsy-Zsilinszky úti intézményben működött és a munkahelyeket is meg tudták
őrizni. Véleménye szerint az alapszolgáltatásokat a Szociális Szolgáltató Központ révén jó
színvonalon biztosítják.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 15
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18/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programjának módosítása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti
Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.
2. Az önkormányzat az elfogadott programot szükség szerint, de legalább évente
felülvizsgálja, és a tárgyévet követő június 30-ig értékeli annak megvalósulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjóléti osztályvezető
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont
11.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének
jóváhagyása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
A dolgozókkal kötöttek-e új szerződéseket, mivel a Semmelweis Halasi Kórház Np. Kft. nem
jogutódja a HospInvest Zrt.-nek?
A munkavállalók száma 739 fő. Az orvosok vállalkozóként dolgoznak, vagy szerepelnek ebben a
létszámban?
A kórház próbál minél nagyobb profithoz jutni. A vállalkozásfejlesztésnél előirányozta, hogy
másik országban is szeretne terjeszkedni. Erről szeretne többet megtudni.
Dr. Lengyel János Semmelweis Halasi Kórház Kft. orvosigazgatója:
Köszöni a képviselő-testületnek az elfogadott költségvetést.
A 730 fős létszám a vállalkozókat is tartalmazza. Ebből 660 fő aktív dolgozó, a többiek inaktív
állományban vannak.
A régi munkaszerződések élnek, amelyek majdnem teljes közalkalmazotti jogokat biztosítanak,
csak átírták őket. Jelenleg a közalkalmazotti jogok is jelentős csorbulást szenvedtek. A 13. havi
fizetést megváltó cafeteria jelenleg is érvényben van. Véleménye szerint a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is fent fog tudni maradni.
A havi 40 millió Ft-os hiány akkor lenne, ha mindent ugyanúgy csinálnának, mint eddig. Ez 500
millió Ft-tal terhelné a város költségvetését. Januárban és februárban alig több, mint 100%-ot
teljesítettek, ami egy kiváló gazdasági eredmény. Mindenkitől elnézést kér a várólisták miatt. Ez
az ára annak, hogy a kórház nem terheli meg a város költségvetését.
Az új várólistákat ma nézték. Sérvműtétre 40-50 napot kell várni 10 nap helyett, csípőprotézisre
1000 napot kell várni, de így is fele annyi időt, mint a szombathelyi kórháznál. Ez országos
jelenség.
A fürdőre épített gyógyturizmus fejlesztését tervezik, illetve Romániából fizetős betegeket
szeretnének fogadni.
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Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Korrektnek tartja az Igazgató Úr beszámolóját és úgy gondolja, hogy megfelelően van az
önkormányzat tájékoztatva. Az ott dolgozók a megszorítások ellenére szívvel-lélekkel végzik a
munkájukat az esküjüknek megfelelően. Sokan remélték, hogy újra közalkalmazotti státuszba
kerülnek, amint a város visszaveszi a kórházat. Kollányi Gábor a HospInvest Zrt. részéről úgy
nyilatkozott, hogy nem jár hátránnyal a közalkalmazotti státusz elvesztése a dolgozók számára,
mindössze az utazási kedvezményüket vesztik el, de azt is pótolják. Ez nem így történt. Emellett
azt hallották a dolgozók, hogy a beruházás sem tud megvalósulni, ha nem lesz a városnak
elfogadott költségvetése.
Ráfér a kórházra a felújítás, sok a kihasználatlan ingatlan, ami csak tönkremegy. Véleménye
szerint az önkormányzat odafigyel és minden segítséget megad. Kezességet is vállalt, hogy az
ingatlanfejlesztés és az eszközbeszerzés is megvalósulhasson. A röntgenberendezés is 30 éves.
Sok problémát okozott, hogy 1-2 hétig nem működött és megfelelő szerelőt is alig tudtak találni.
Bizonyára törekszik a kórház arra, hogy az elvitt új röntgengép helyére másikat tudjanak
beállítani.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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19/2010. Kth.
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyása.
Határozat
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház
Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét.
3 .809.151.000,-Ft bevétellel
3 .777.544.000,- Ft kiadással
795.000,- Ft eredménnyel elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi
üzleti terve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
A képviselő- testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az előterjesztésben szereplő összes
gazdasági társaság üzleti tervének elfogadása, nem a Halasi Városgazda Zrt. igazgatósága dönt
róluk. A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság csak a Halasi Városgazda Zrt. üzleti
tervének elfogadását támogatta. Mi lesz a többivel?
Kérdések
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
A felügyelő bizottság tárgyalta a Városgazda Zrt. üzleti tervét, de a többi társaság üzleti tervéről
nem látja a felügyelő bizottság határozatát. Furcsának tartja, hogy a költségvetés más számokat
tartalmaz, mint az üzleti terv. Annak figyelembevételével kell elfogadni a határozati javaslatot.
Dr. Várnai László polgármester:
Ezt elfogadható javaslatnak tartja. Azért szerepel a költségvetés után az üzleti terv, mert erről
korábban vita volt. A határozati javaslatot a költségvetés szerint javítják.
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A Városgazda Zrt. fejlesztési terve szerint a telephelyük és a városüzemeltetési eszközparkuk
elhasználódott, fenntartása alig lehetséges, a teljes csere egy-két éven belül szükségessé válik.
Mekkora összeget jelent ez?
Jelenleg elmúlóban van a tél. A városközpont járdáinak megtisztítása kézi erővel még akkor is
lehetetlen, ha ez a munkaerő szinte korlátlan számban áll rendelkezésre. Jelentős problémákat
látott ezen a téren.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nehéz anyagi helyzetén a Városgazda Zrt. pályázatokkal tud-e segíteni és egyedül pályázhatnake?
Halász Balázs képviselő:
Történt-e előremozdulás a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban? Korábban tervezték
aprítógép beszerzését is.
Milyen indok alapján emelték a Halasthermál Kft.-nél a dolgozók létszámát 16 főről 19 főre. 6
ruhatáros van, annak ellenére, hogy külön zárható szekrények vannak a fürdővendégeknek.
Elnézést kér azért, hogy a felügyelő bizottság határozatát nem osztotta ki a képviselő-testület
tagjainak. A felügyelő bizottság támogatta a Halasthermál Kft. üzleti tervét.
Pajor Kálmán képviselő:
A volt posta épület hasznosítási javaslatáról kér felvilágosítást.
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. igazgatóságának tagja:
Nem lát esélyt arra, hogy idén a telephelyüket és a gépparkjukat lecseréljék. Ha idén felmérést
készít, az jövőre már nem lesz igaz. A géppark cseréje véleménye szerint 150 millió Ft-ba
kerülne. Ingyenes megoldást is el tud képzelni a telephely problémájának megoldására. Úgy
látja, hogy telephelyet nem tudnak vásárolni, mert legalább 20 millió Ft-ba kerülne. Vannak
elképzeléseik, sok minden szóba került. Tavaly még optimistábbak voltak, a meghiúsulás okait
mindenki ismeri.
Hasonló nagyságú városokban járva elmondhatja, hogy jól megbirkóztak a hóeltakarítással,
ahhoz képest, hogy több, mint 10 éve nem volt ilyen tél. Hét közben volt amikor 100 fő, hétvégén
60-80 fő dolgozott folyamatosan. Nem tudtak mindenhova az elvárásoknak megfelelően odaérni,
de az idevonatkozó rendeletet betartották.
A kézi erőt ki kell egészíteni egy olyan géppel, ami fel tud menni a járdára is. A mostani is fel tud
menni, csak a járdák nem elég szélesek hozzá. 1 millió Ft-ért, részletfizetésre 20 éves, de
működőképes technikát tudnak venni, amit saját erőből tudnak javítani. A csúcstechnikájú
gépeknél az első szervizelés díját nem tudnák kifizetni.
A pályázatokon nem vehetnek részt önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, vagy
kommunális ágazatban közreműködő társaságok.
Az ágaprítót tavaly kipróbálták és a végterméket megpróbálták egy brikettüzemnek eladni, de
nem találták megfelelőnek. Azóta megszűnt az üzem. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Kft.-vel tárgyalnak a kérdésben. A piaci ár 20%-áért a hulladéklerakóban helyezik el. Az aprítás
nem az elhelyezés, hanem a további hasznosítás miatt lett volna szükséges.
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A Halasthermál Kft.-nél tudomása szerint nem nőtt az alkalmazottak száma, mert
létszámcsökkenés is volt közben. Nem érti, hogy a felügyelő bizottság elnöke miért tőle kérdezi
ezt.
A volt posta épület műszaki állapotát felmérték és a Városfejlesztési osztályon van
véleményezésen. Érdemben még nem foglalkoztak vele.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Alpolgármesterként látogatást tett Kronachban a helyi városüzemeltetés telephelyén. Már 15
évvel ezelőtt 19 Mercedes hómarójuk és hókotrójuk volt, több egyéb járdatisztító gép mellett,
pedig csak 18-19 ezer lakosú városról van szó. Akkor elhatározta, hogyha hazajön nem
kifogásolja Szelezsán János által végzett munkát, aki két rozoga IFA teherautóval takarította az
utakat jóval nagyobb területen és rosszabb útviszonyok között. A Városgazda Zrt. sincs most
jobb helyzetben. Ezt is figyelembe kell venni.
Véleménye szerint a külterületi utak esetén több vállalkozóval kellene megállapodni ekkora hó
eltakarításáról. Sok problémájuk volt és rengeteg panasz érkezett emiatt. Az ott lakók saját
költségen is takarítják a környező utakat, de nem az ő feladatuk lenne. Kéri, hogy erre a jövőben
jobban figyeljenek oda.
Halász Balázs képviselő:
Sajnálja, hogy az ágaprító nem érte el a várt eredményt, mert egy kis profithoz juthattak volna.
Az utcai munkásokkal nem az a baj, hogy kevesen vannak, hanem nem haladnak, csak a
szerszámon támaszkodnak. Véleménye szerint jobban kellene felügyelni rájuk, vagy ki kellene
jelölni az aznap elvégzendő munkát. A lakosság véleménye is az, hogy csak nézelődnek és nem
dolgoznak.
A Halasthermál Kft. felügyelő bizottsági ülésén nem kapott választ a kérdésére. Makai
Krisztiánt, a strand előző vezetőjét arra kérte a felügyelő bizottság, hogy ne emelje az
alkalmazottak számát. Két személyt kívánt felvenni. Már akkor is tudták, hogy a fejlesztések
révén átalakul az öltözői szolgáltatás. A bizottsági ülésen azt a választ kapta, hogy a képviselőtestületi ülésen tegye fel ezt a kérdését. Tavaly nyárra alkalmazták az új munkavállalókat, de
télre is maradtak. Nem tudja, hogy miért volt szükség a létszámfejlesztésre, amikor még a
kórházban is létszámstop van.
Véleménye szerint jó irányba halad a strand és örül a jelenlegi strandvezető kinevezésének.
Minimális ráfordítással tud megtakarításokat elérni. A fejlesztési tervben további, nem nagy
költségigényű élményelem beépítését tervezik. Módosította a fertőtlenítését és a vízvisszahűtést.
A tavalyi beszámolóban szerepelt, hogy 100 ezer m3 ivóvizet használtak a gyógyvíz hűtésére. A
gyógyvíz minőségét rontotta ez a megoldás, mert felhígította.
A sajtóban is megjelent, hogy milliós nagyságrendben tudnak spórolni.
További jó munkát kíván és kéri, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a régi
vendégeit visszacsábítsa a strand és 115-120 ezer fő legyen megint évente a látogatottság.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Rendkívül sok panasz volt a hóeltakarítás miatt, ami mind az utakra, mind a járdákra egyaránt
vonatkozik. Hiába van 60 fő a közterületen, ha nem hatékonyak.
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Nem tudja, hogy létezik-e normatíva arról, hogy mennyi munkát kellene elvégezni egy nap alatt.
Olyan is előfordult, hogy dr. Fődi István igazgatósági taggal a közterületen a 60 munkásból
csak 7 főt találtak. Nem tudja hol voltak a többiek.
A külterületi és belterületi utak korábban a hó miatt voltak járhatatlanok, most pedig a kátyúk
miatt.
Több kifogást hallott azzal kapcsolatban, hogy miért nem lehet a hókotró lapátját 5 cm-rel
lejjebb állítani. Tapasztalata szerint a csatornafedlapok 2-3 cm-rel lejjebb vannak, mint az
úttest. Véleménye szerint alaposabban lehetett volna a havat eltakarítani. A külterületi utakkal
kapcsolatban elmondja, hogy a Városgazda Zrt. szerint elvégezték a munkát, míg az ott lakók
ezzel nem értettek egyet. Nagyon sok panasz volt. Lehetetlen az ott lakók közlekedése bármilyen
járművel, még kerékpárral is. Kéri, hogy a jövőben időben próbálják elvégezni a hóeltakarítási
munkákat.
Máté Lajos képviselő:
A külterületen élők neki is panaszkodtak a járhatatlan utak miatt.
Dr. Várnai László polgármester:
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a Városgazda Zrt. üzleti tervét tárgyalják, nem a
beszámolóját.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását a költségvetésben elfogadott összegek alapulvételével, tehát annak
megfelelően át kell dolgozni.
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20/2010. Kth.
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti terve.
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Határozat
I.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó,
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervét
305.081.000,-Ft bevétellel (ebből önkormányzati támogatás: 125.000.000,Ft)
298.275.000,- Ft kiadással
6.806.000,- Ft eredménnyel elfogadja
II.)

Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő:

II/1 Halasmédia Nonprofit Kft. 2010. üzleti tervét
96.857.500,- Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás: 30.000.000,Ft)
96.857.500,- Ft kiadással elfogadja
II/2 Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét
64.780.000,- Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás:
30.000.000,-Ft)
64.780.000,- Ft kiadással elfogadja
II/3 Halasthermál Kft. 2010. évi üzleti tervét
117.600.000,- Ft bevétellel(ebből önkormányzati támogatás: 45.000.000,Ft)
105.670.000,- Ft kiadással
3.470.000,- Ft eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2010. költségvetési év
Felelős: Dr. Várnai László
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. igazgatósági tagja
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. igazgatósági tagja
Bucsi Ferenc Halasi Városgazda Zrt. igazgatósági tagja
Halasmédia Nonprofit Kft. Kiskunhalas, Bethlen G. tér 1.
Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8.
Halasthermál Kft. Kiskunhalas, Nagy- Szeder I. u. 1.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00013 Új napirendi pont
13.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Állami Számvevőszék által „Kiskunhalas Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről” folytatott vizsgálat megállapításaira
készített intézkedési terv.
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.
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21/2010. Kth.
Az Állami Számvevőszék által „Kiskunhalas Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2009. évi ellenőrzéséről” folytatott vizsgálat megállapításaira készített intézkedési terv.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a „ Kiskunhalas Város
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről„ folytatott vizsgálat
megállapításaira készített intézkedési tervet az alábbiak alapján fogadja el:
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I. Az önkormányzat jogszabályi előírásai maradéktalan betartása érdekében gondoskodni kell az
Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által részére tett és
nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról:
1. Gondoskodni kell a költségvetési koncepció előterjesztésekor a kisebbségi önkormányzati
írásos vélemények csatolásáról az Ámr. 28.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Határidő: 2010. évi költségvetési koncepció a fentiek szerint készült
Felelős: László Mária főosztályvezető
2. Gondoskodni kell arról, hogy a kötelezettségvállalások ellenjegyzése –a
kötelezettségvállalást megelőzően - minden esetben megtörténjen az Ámr. 134.§-ában
foglalt szabályok alapján.
Határidő: 2010. 01.01-től folyamatos
Felelős. László Mária főosztályvezető
3. Gondoskodni kell a középületek akadálymentessé tételének folytatásáról az 1998. évi
XXVI. törvényben foglaltakra, a mindenkori költségvetésben elfogadott tervek szerint, a
feladat elvégzéséhez szükséges források megteremtéséhez a pályázati lehetőségek
kihasználásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Barta József városfejlesztési osztályvezető
II. A munka színvonalának javítása érdekében:
A V-3001-4/2/2009. számú számvevői jelentésben foglaltak alapján - a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében - készített intézkedési tervet meg kell küldeni az ÁSZ Bács-Kiskun
Megyei Ellenőrzési Iroda részére.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Ferenczi Mária jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00014 Új napirendi pont
14.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy minden szavazatszámláló bizottsági tag külön értesítést fog kapni
arról, hogy melyik szavazókörben kell munkát végeznie és mi lesz a feladata.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 19

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:06:33

>1175<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
1

95.65%
0.00%
4.35%

91.66%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

22/2010. Kth.
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
Határozat
1.)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mellékletben
felsorolt személyeket
szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztja.
2.)A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy amennyiben a megválasztott
bizottságok személyi összetételében 2010. március 22-ig változás történik, azt kiegészítse illetve
módosítsa.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00015 Új napirendi pont
15.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot
érintő teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célok meghatározása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 20

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:07:34

>1176<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%
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23/2010. Kth.
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati
teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célok meghatározása.

Tűzoltóságot

érintő

Határozat
I.) Kiskunhalas város képviselő-testülete, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglaltakra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire
vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 2010. évre
az
alábbiakban határozza meg:
Általános célok:
1. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak
megfelelő, megalapozott előkészítése. A Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése
során fokozott figyelem a határidők betartására. A Képviselő-testület és a Bizottságok
döntéseinek határidőre történő végrehajtására.
2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (KET) szabályainak és az ágazati jogszabályoknak megfelelő, jogszerű és
szakszerű ügyintézés. Az ügyintézés gyorsításával, egyszerűsítésével, teljes körű
tájékoztatással az ügyfelek elégedettségének növelése. Lehetőség szerint egyablakos,
elektronikus ügyintézés bevezetése a hatósági ügyek tekintetében.
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok
nyilvánosságával kapcsolatos előírások betartására, a közérdekű adatok folyamatos
közzétételére a jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével.
4. A jogszabályi változások elsajátítása, a gyakorlatban történő megfelelő alkalmazása, a
korszerű, hatékony munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos oktatása és
szakmai továbbképzése.
5. A pályázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő
lehetőségek kihasználása.
Szakmai célok:
1. A 2010. évi országgyűlési képviselők választásának, illetve helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választásának színvonalas, törvényes előkészítése és
lebonyolítása.
2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás
szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és
költségtakarékossági szempontok kiemelt figyelembevétele.
3. Az önkormányzati intézmények működési feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése,
szakmai munkájuk segítése, gazdaságos működés elősegítése.
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4. A helyi adó rendelet szabályainak maximális betartása, a megállapított adó bevétel
teljes körű behajtására való törekvés.
5. A folyamatban lévő Európai Uniós és hazai fejlesztési források
bevonásával
megvalósuló feladatok
figyelemmel kísérése és szakszerű, határidőben történő
lebonyolítása.
6. A honlapnak az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelő működtetése, folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy a város lakossága
megfelelő tájékoztatást kapjon az őket érintő ügyekről, döntésekről.
7. Az Önkormányzat gazdasági társaságaival a folyamatos kapcsolattartás kialakítása és
fejlesztése.
8. Az éves ellenőrzési munkatervben meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása.
9. A 2010. évhez kapcsolódó rendezvények megszervezésében való aktív közreműködés.
10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye munkájának segítése.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Ferenczi Mária Jegyző
Határozatról I. pontjáról értesül:
1. Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző
2. Polgármesteri Hivatal főosztályvezetők, osztályvezetők
II.) A Képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hszt.) melyet - többek között –
módosított a 2001. évi XXXVI. törvény, 245/F. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célokat a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2010. évre az alábbiak szerint határozza meg.:
I.

Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok:
1. Az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) alkalmazásának továbbfejlesztése az
irányítása alá tartozó tűzoltóságon.
2. A tűzmegelőzési szakterületet hatékony irányításával biztosítsa a szakágazat
jogszerű, ügyfélbarát működését.
3. A tűzoltóság eszközbeszerzésére irányuló pályázati lehetőségek figyelemmel
kísérése, lehetőség esetén sikeres részvétel a pályázatokon.
4. A szűkülő pénzügyi források hatékony felhasználásával továbbra is biztosítsa az
intézmény eredményes gazdálkodását.
5. Fordítson kiemelt figyelmet a szolgálati törvény, valamint a Cafeteria rendszer
módosításából adódó feladatok jogszerű végrehajtására.

II. Kompetencia célok:
1. Felkészültség / Számítástechnikai ismeretek alkalmazásának szintje (1/3.):
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tűzoltóságon bevezetésre kerülő új szoftververziók, valamint az EDR rendszer
hatékony működtetése érdekében fejlessze tovább informatikai ismereteit.
2. Vezetői magatartás / munkatársak fejlesztése (7/33.):
A fellépő új szakmai
követelményeknek megfelelően beiskolázással és helyi képzések szervezésével
biztosítsa a munkatársak elméleti és gyakorlati fejlesztését.
Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok:
1. A gazdasági, valamint a személyügyi szakterületen hatályba lépő jogszabály
módosítások ismereteit a munkakörében elvárható szinten sajátítsa el.
Őrizze meg jó egészségi állapotát és fizikai állóképességét.
3. Ismerje meg a tűzoltóság új beszerzéseiből származó technikai felszerelések
sajátosságait.

2.

Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáért felelős: Babud Jenő tűzoltóparancsnok
A határozat II. pontjáról értesül:
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont
16.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Miért szerepel a pályázati feltételeknél, hogy települési önkormányzatnál szerzett 2 éves
gyakorlat szükséges? Véleménye szerint közigazgatási gyakorlatot több helyen lehet szerezni.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Ktv. valóban úgy határozza meg, hogy legalább két éves közigazgatási gyakorlattal kell
rendelkezni. Körzetközponti hivatal, valamint kistérségi társulási központ is Kiskunhalas. A
törvény a főjegyzőnél írja elő kötelezően az önkormányzatoknál szerzett közigazgatási
gyakorlatot.
Megnéztek több pályázatot is és valamennyi ekkora önkormányzatnál előírják az önkormányzati
gyakorlatot is. Ahhoz szükséges, hogy valaki gyorsan átlássa a feladatot.
Hozzászólások
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Javasolja az angol nyelv tárgyalási szintű ismeretét kössék ki a pályázati kiírásban, mert 5 évre
választanak aljegyzőt.
Dr. Várnai László polgármester:
Dózsa Tamás Károly képviselő módosító javaslatáról kéri először a képviselők szavazatát,
miszerint a pályázati kiírásban szerepeljen feltételként az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.
No: 21

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:10:48

>1177<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
3
9

45.45%
13.64%
40.91%

41.67%
12.50%
37.50%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a módosító indítványt, ezért az eredeti
határozati javaslatról kéri a képviselők szavazatát.
No: 22
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:11:03

>1178<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
5

72.22%
0.00%
27.78%

54.17%
0.00%
20.83%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

18
0
6

100.00%

75.00%
0.00%
25.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

24/2010. Kth.
Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása.
Határozat
1.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal aljegyzői állásának
betöltésére pályázatot hirdet az alábbi tartalommal. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat
közzétételéről gondoskodjon.
Pályázati feltétel:
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, továbbá jogi vagy közigazgatási szakvizsgával,
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- közigazgatási versenyvizsga ( Ktv. szerint)
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- legalább 2 éves települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Feladatok:
A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Részletes, fényképpel ellátott önéletrajzot.
Végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolatát.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény:
Illetmény megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. előírásai,
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 28/2001.(IX.27.) számú a köztisztviselők szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, a munka és pihenőidejének szabályozásáról, valamint a
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szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelete, valamint Kiskunhalas Város Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati Szabályzata alapján
A pályázat benyújtásának határnapja: 2010. április 10.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ferencz Mária jegyző nyújt 77/523104-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatokról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§(1) bekezdése
szerint a jegyző javaslatának figyelembevételével, Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt a
májusi testületi ülésen. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8
napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja
Közszolgálati jogviszony időtartama: A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap
próbaidő kikötésével, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Kiskunhalas Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal, Dr. Ferenczi Mária jegyző
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
2. A Képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a májusi testületi ülésre készítsen előterjesztést,
és felkéri, hogy az aljegyző személyére tegye meg javaslatát.
Határidő: 2010. május 3.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00017 Új napirendi pont
17.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
A 9. számmal jelölt II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola alapító okiratánál kimaradt az oktatható
szakmák jegyzékéből a műszaki informatikus szakma, ami a szakmajegyzékben egyébként OKJ-s
számmal jelölt szakma. Ezzel a kiegészítéssel kéri elfogadni az előterjesztést.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 23

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:12:19

>1179<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

23
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

95.83%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

25/2010. Kth.
NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövid neve:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
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Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

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

6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben
foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
541587
Közös igazgatású közoktatási intézmény
027560
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv- a
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Óvodai nevelés, ellátás
2. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
4. Bölcsődei ellátás
5. Óvodai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
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Intézményegységei:
• Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Kiskunhalas, Ady E.u.4.
• Magyar Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Magyar u.16.
• Átlós Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Átlós u.21.
• Szilády Áron Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 17,25 és 30 fős csoportszoba)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 10
bölcsődei férőhely
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.
3665hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
2264/1 hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
078/59.hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12. 2234 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található
309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz.alatti
2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz. alatti
078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz.
alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. A feladatok
ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati
eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos
feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv
a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony,

a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
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Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 25/2010.Kth. számú határozatával
elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 220/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Kiskunhalas, Ady E. u.4.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
26/2010. Kth.
SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Százszorszép Óvodák
Százszorszép Óvodák
6400, Kiskunhalas, Vasút utca 2.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
541576

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

Óvoda
027567
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

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

Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv- a
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Óvodai nevelés, ellátás
2. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
3. Óvodai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai: 2010.01.01-től
• 851011 Óvodai nevelés, ellátás
• 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
• 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
•
•

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

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 26/2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 221/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Százszorszép Óvoda Kiskunhalas, Vasút u. 2.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
27/2010. Kth.
BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratának
módosítása
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai
Szakszolgálat
Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
6400, Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény az óvodai nevelés feladatának
ellátásakor a közoktatási törvény 90.§ 81)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás
tekintetében Kiskunhalas város illetékességi
területe a felvételi körzet. Az intézmény a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi
területén végzi.
541565

Rövid neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

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

Közös igazgatású közoktatási intézmény
027563
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv -a
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
(340247)
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Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Óvodai nevelés, ellátás
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
3. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
4. Bölcsődei ellátás
5. Óvodai intézményi étkezés
6. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
7. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
8. M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Kiegészítő tevékenysége:
Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
• 851011 Óvodai nevelés
• 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
• 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
• 889101 Bölcsődei ellátás
• 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
• 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
• 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei:
•
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
• Bajza Utcai Tagóvoda
Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
256 óvodai férőhely( 2 db 20, 3 db 22 és 6 db 25 fős
csoportszoba) 20 bölcsődei férőhely
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda
87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely( 3 db
29 fős csoportszoba)
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.
4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2
630/1 hrsz.
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Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található
2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti
630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésre
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállássásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX.
tv a Közoktatásról
(továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 27/2010.Kth. Számú határozatával
elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 223/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
28/2010. Kth.
FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:

Felsővárosi Általános Iskola
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Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:

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

Felsővárosi Általános Iskola
6400, Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
852010 Alapfokú oktatás
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város illetve
Pírtó község közigazgatási területe a fenntartó
által meghatározott felvételi körzet szerint.
Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat tanulókat.
340995
Általános iskola
027805
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete, Pírtó Község Önkormányzata a társulási
szerződésben foglaltak alapján
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas-Pírtó Mikrotérségi Oktatási
Társulás(Kiskunhalas, Hősök tere 1.)a társulási
szerződésben foglaltak alapján
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6414, Pírtó, Dózsa György u.19.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
2. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
3. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
4. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
5. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4.évolyamon
6. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
7. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
8. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9. Iskolai intézményi étkeztetés
10. Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
11. Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
12. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
13. Könyvtári szolgáltatások
14. Munkahelyi étkeztetés
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Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi étkeztetés
• Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége::
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a
munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
•
•

852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4.évfolyamon.
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
• 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
• 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
• 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
• 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
• 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
• 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
• 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
• 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
• 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
• 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
• 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
• 910123 Könyvtári szolgáltatások
• 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatások
• 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Intézményegységei: Felsővárosi Általános Iskola Pírtói Tagintézmény
6414 Pírtó Rákóczi u.32.
Évfolyamai:1-8.évfolyam (8. évfolyam)
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Engedélyezett férőhelyek száma:
 1-4.évfolyam 337 tanuló
 5-8.évfolyam 390 tanuló ebből
Pírtói Tagintézmény 1-8.évfolyam 120 tanuló
összesen: 847 tanuló
 Felnőttoktatás 30 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 5.
2167 hrsz.
6414 Pírtó Rákóczi u. 2.
37 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem,
ebédlő épülettel, továbbá a Szabadság tér 5.sz. Alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a
rajta található 130 m2 alapterületű épülettel. A Pírtói Tagintézmény vonatkozásában: Pírtó Rákóczi
u.2.sz. Alatti 37 hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-8.évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel. A
feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete alapján.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
elkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az
iskola igazgatójának kinevezésekor a Kiskunhalas-Pírtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás
társulási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX.
tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• közalkalmazotti jogviszony, a
• Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 28/.2010.Kth.
számú határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 223/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Felsővárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
29/2010. Kth.
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Fazekas Általános Iskola
6400, Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
852010 Alapokú oktatás
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
341091

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

általános iskola
027804
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

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

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
2. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
3. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
4. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
5. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4.évolyamon
6. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
7. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
8. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9. Iskolai intézményi étkeztetés
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Kiegészítő tevékenysége:
• Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a
munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től:
• 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
• 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
• 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
• 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
• 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8.(8.évolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 306 tanuló
5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem. A
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktatató feladatainak ellátására szabadon használhatja, a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
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Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv
a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• közalkalmazotti jogviszony
• munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 29./2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 224/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
30/2010. Kth.
KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Kertvárosi Általános Iskola
Kertvárosi Ált.Isk.
6400, Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
852010 Alapfokú oktatás

Szakágazati száma (TEÁOR 08):
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Működési területe:

Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe, Imrehegy község
közigazgatási területe a Kiskunhalas város és
Imrehegy község által kötött oktatási
megállapodásának megfelelően, a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket
341552

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

Általános iskola
027807
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

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

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
2. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
3. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
4. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 58.évfolyamon
5. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
6. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
1-4.évolyamon
7. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
5-8.évfolyamon
8. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
10. Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenység
• Munkahelyi étkeztetés
• Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a
munkahelyi vendéglátásra is.
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Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
• Szakfeladatai 2010.01.01-től:
• 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
• 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
• 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
• 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
• 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 208 tanuló
5-8.évfolyam 270 tanuló
összesen: 478 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és tornaterem
épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel. A feladatok ellátásához
rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
elkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A
1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv a
Közoktatásról (továbbiakban: Ktv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• közalkalmazotti jogviszony,
• Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
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Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 30./2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 225/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kertvárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Nyírfa u.23.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
31/2010. Kth.
SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szűts József Általános Iskola
Szűts J. Ált. Iskola
6400, Kiskunhalas, Köztársaság u.9.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
852010 Alapfokú oktatás
Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát
el. Működési területe Kiskunhalas város
közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről
is fogadhat gyerekeket.
341507

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

Általános iskola
027806
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata

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

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

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
2. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
3. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
4. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 58.évfolyamon
5. Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
6. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 14.évolyamon
8. Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 58.évfolyamon
9. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
10. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
11. Iskolai intézményi étkeztetés
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi étkeztetés
• Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a
munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása, üzemeltetése
összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
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Szakfeladatai 2010.01.01-től
• 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
• 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
• 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
• 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
• 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
• 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
 1-4.évfolyam 234 tanuló
 5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 534 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: Kiskunhalas, 3668 hrsz.-ú ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő Köztársaság u.9. Szám alatti 3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905
m2 területű iskola, konyha és tornaterem. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti
nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó
vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX.
tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• Közalkalmazotti jogviszony, a
• Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 31./2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Szűts József Általános Iskola Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
32/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának
módosítását
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:

Bernáth Lajos Kollégium
Bernáth Lajos Kollégium
6400, Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
559000 Egyéb szálláshely -szolgáltatás
A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt
nyert gyermekeknek, tanulóknak férőhelyet
biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés,
önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására,
elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.
Körzetét az oktatási intézményekbe felvett tanulók
lakóhelye határozza meg.
341518
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Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Kollégium
037953
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi étkeztetés
• M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás.
Alap tevékenysége 2010.01.01-től
 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Sajátos nevelési igényű tanulók/ megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel
küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
 Könyvtári szolgáltatások
 Egyéb étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és
sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, nyáron, tavaszi, téli
szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben működő diáksportkör munkáját. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
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Szakfeladatai 2010.01.01-től
• 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.
• 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
• 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
• 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
• 80121-4 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
• 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók/ megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
• 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 910123 Könyvtári szolgáltatások
• 562919 Egyéb étkezés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
• 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 569.hrzs.-ú
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2 területű ingatlan a rajta
található 3224 m2 kollégiumi épülettel, konyhával. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a
leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a
nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a
fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium a rendelkezésre álló helyiségeit, létesítményét és
eszközeit bérbe adhatja.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony,
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 32/2010.Kth. számú határozatával
elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 227/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Bernáth Lajos Kollégium Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
33/2010. Kth.
II. RÁKÓCZI FERENC MEZŐGAZDASÁGI, KÖZGAZDASÁGI,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratának módosítása

INFORMATIKAI

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

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és
Kollégium
II. Rákóczi F.Szki.és Koll.
6400, Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység és a
szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI.
Törvényekben foglaltak szerinti tevékenység
853100 Általános középfokú oktatás
Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
338877
Közös igazgatású közoktatási intézmény
027977
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
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Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
A jóváhagyott pedagógiai program alapján:

- nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás

- nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás

Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 621 01 0000 00 00

Műszaki informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 04

- felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés

Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 810 01 0010 55 10

Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 343 01 0010 55 04

- szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Diáksport
Könyvtári tevékenység
Kollégiumi intézményi étkezés
Iskolai intézményi étkezés
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi vendéglátás
• Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység
• Egyéb nem bolti kereskedelem
• Egyéb szálláshely szolgáltatás
• Üdültetés
• Egyéb vendéglátás
• Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Médiareklám
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása,
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.

123

Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
 853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 855921 Nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211 Felsőfokú szakképzés
 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 559099 Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
 562920 Egyéb vendéglátás
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 731200 Médiareklám
 949900 M.s.n.Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Intézményegységei: 6400, Kiskunhalas, Majsai út 1. Kollégium
Évfolyamai:
9-12. (4 évf.)
13-14. (2 évf.)
Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évf. 420 fő
13-14. évf. 210 fő
összesen 630 fő
kollégiumi férőhelyek 50 fő
Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság
Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Műszaki informatikus
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
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Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. Tanműhely
6400 Kiskunhalas, Bokréta u. 1. Tanműhely ( számítástechnika)
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 43. Csillagvizsgáló
6413 Kunfehértó, Kárász u.4. Pihenőház
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927 m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan
(számítástechnika), a 6022/1 hrsz.-ú 40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a 6022/3 hrsz.-ú
34404 m2 területű ingatlan (tanműhely), 4751/2A/16 és 4751/2A/17 hrsz.-ú 2x34 m2 területű
ingatlan (Csillagászati Obszervatórium),illetve a 1494/2 hrsz.-ú 1057 m2 területű ingatlan
(Kunfehértó Kárász u. 4. Pihenőház ) a rajta levő épületekkel.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
11.


közalkalmazotti jogviszony,
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 228/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
34/2010. Kth.
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BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Bibó István Gimnázium
Bibó-gimnázium
6400, Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
Törvényben foglaltak szerinti tevékenység
853100 Általános középfokú oktatás
Országos beiskolázási terület lát el.
338866

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

Gimnázium
027951
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

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

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a
tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
2. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
3. Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
4. Diáksport
5. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kiegészítő tevékenysége:
• Munkahelyi étkeztetés
• Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
• M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a
munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
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Szakfeladatai 2010.01.01-től
• 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.)
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
• 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
• 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
• 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:
 7-12. (6.évfolyam)
 9-12. (4.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
• nappali 7-12. évfolyam 200 tanuló
• nappali 9-12.évfolyam 420 tanuló
összesen: 620 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szász Károly u.21.
2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola,
tornaterem épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott
tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak
ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
--1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv
a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 229/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Bibó István Gimnázium Kiskunhalas, Szász K. u. 21.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
35/2010. Kth.
Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Bölcsődéje
6400, Kiskunhalas, Május 1.tér 3/A
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993.évi
III. törvény és a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.törvény
889110 Bölcsődei ellátás
Kiskunhalas Város
633138
Bölcsőde
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv -a
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
(340247)
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Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Bölcsődei ellátás
Kiegészítő tevékenysége:
• M.n.s egyéb személyi szolgáltatás
• Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó munkát.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
889101 Bölcsődei ellátás
960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
562917 Munkahelyi étkeztetés
Intézményegységei: nincsenek
Engedélyezett férőhelyek száma: 40 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Május 1.tér 3/A 2254 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő, 2254
helyrajzi számú 1760 m2 ingatlan a rajta található 207 m2 épülettel. A feladatok ellátásához
rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza
meg.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1997. évi XXXI. tv
a Gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyer) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• Közalkalmazotti jogviszony,
• a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 35/2010. Kth. Számú határozatával
elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 230/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Városi Bölcsőde Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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36/2010. Kth.
Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A képviselő-testület a Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára
6400, Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
A 1997.évi CXL. Törvény
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Kiskunhalas Város
542133
Városi könyvtár
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közszolgáltató költségvetési szerv
Közintézmény
Önállóan működő költségvetési szerv a
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Könyv-kiskereskedelem
Kiegészítő tevékenysége:
• Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
• M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
• M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában:
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása
intézményi bevétel.
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Szakfeladatai 2010.01.01-től
1. 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2. 581100 Könyvkiadás
3. 581900 Egyéb kiadói tevékenység
4. 476100 Könyv-kiskereskedelem
5. 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
6. 932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
7. 932918 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a rajta található 868
m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. A
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására szabadon használhatja.
Vagyon feletti rendelkezés:
• A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
• A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról
(továbbiakban:Kjt.) és a
végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet,
valamint az 1997. évi CXL. Tv. a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• Közalkalmazotti jogviszony,
• a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 36/2010.Kth. Számú határozatával
elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 231/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Martonosi Pál Városi Könyvtár Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
37/2010. Kth.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratának módosítása.
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Határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete
6400, Kiskunhalas, Kuruc V.tere 17.
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
Törvény
841116 Általános közigazgatás
Kiskunhalas Város

Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:
Irányító szerv neve:

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

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

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
1. Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi,területi szinteken
Kiegészítő tevékenysége:
2. Óvodai intézményi étkeztetés
3. Munkahelyi étkeztetés
4. Éttermi, mozgó vendéglátás
5. Háziorvosi ügyeleti ellátás
6. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
7. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
8. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját
kapacitása terhére bevételeket képezhet.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása, üzemeltetése
összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
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Szakfeladatai 2010.01.01-től
• 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
• 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
• 562917 Munkahelyi étkeztetés
• 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
• 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
• 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
• 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
• 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Intézményegységei: nincsenek
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
 KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V.tere 17.
 Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
 Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.2.
 Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
 Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.2.
Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza
meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a végrehajtásáról,
egyes kérdések rendezésére vonatkozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet - az államháztartás
működési rendjéről és a 2008. évi CII. Tv. a költségvetés alapján.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon- két évet meg nem haladó- határozott időtartamú
bérbeadás útján történő hasznosítására.
b) a használatban, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz értékesítése és
vásárlása.
 behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó feladatellátást.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony, a Munka
megjelölése:
Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 37/2010.Kth. Számú határozatával
elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 232/2009.kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
38/2010. Kth.
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az alábbiak szerint
határozza meg:
Intézmény neve:

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

Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Irányító szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest XIV. kerület. Mogyoródi út 43.
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát
a városi önkormányzat Képviselő-testülete az
1996.évi XLIII. törvény szerint határozatlan időre
nevezi ki. A kinevezés előtt
ki kell kérni az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgató véleményét.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közhatalmi költségvetési szerv (rendvédelmi szerv)
Közintézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Szakmai felügyeleti szerve:
Székhelye:
Vezetőjének kinevezési rendje:

Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
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Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti
tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély
esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti szolgálatot tart. A
tűzoltóparancsnok eljár a tűzvizsgálatban, a tűzvédelmi ellenőrzés során és szakhatósági ügyekben, valamint
I. fokú tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a működési
területen kívüli vonulások biztosítása.
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842522-1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység
Illetékességi területén ellátja a tűzvédelmi tevékenységet
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Kiegészítő tevékenysége a 2010. január 01.től hatályos szakfeladat szerint:
842521-2 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól szóló 37/199. (VI.11.) BM rendelet, a
tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéséről eltérő
használatának szabályairól szóló 34/1996. (XII.29.) BR rendelet szerint:
•
Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás
•
légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése
•
légzőpalack töltése
•
kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése
•
tűzoltótömlők nyomáspróbázása
•
tűzcsapellenőrzés, karbantartás
•
vízeltávolítás, vízszívatás, vízszállítás
•
fakivágás, fanyesés
•
magasban végzett munka végrehajtása
•
épületek,építmények, bontási munkálatai
•
daruzás
•
teherfuvarozás
•
rendezvények, építmények, épületek tűzvédelmi biztosítása
•
mozgásképtelen gépjárművek szállítása speciális autómentővel
•
tárgykiemelés
•
automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával
•
speciális eszközök és gépjárművek, ingatlanok bérbe adása
A kiegészítő tevékenység végzése nem veszélyezteti az alaptevékenység ellátását.
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
Szakfeladatai:2010.01.01-től
8425 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
84252 Tűzvédelmi tevékenységek
842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842522-1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység
Illetékességi területén ellátja a tűzvizsgálati tevékenységet.
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
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illetékessége:
A Kiskunhalai Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területe, a hatályos rendelet alapján:
1.Balotaszállás
2. Borota
3. Csólyospálos
4.Harkakötöny
5. Jánoshalma
6. Kelebia
7. Kéleshalom
8. Kiskunhalas
9. Kiskunmajsa
10.Kisszállás
11.Kömpöc
12. Kunfehértó
13. Mélykút
14. Pírtó
15. Szank
16. Tompa
17.Zsana
Működési területe:
A Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe, a hatályos rendelet alapján:
Elsődleges működési körzet:
1.Balotaszállás
2.Csólyospálos
3. Harkakötöny
4.Kelebia
5.Kiskunhalas
6. Kiskunmajsa
7. Kisszállás
8 Kömpöc
9. Kunfehértó
10.Pirtó
11. Tompa
12. Zsana
13. Szank
Segítségnyújtási működési körzetek:
A/ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok működési területe:
1. Baja
2. Kalocsa
3. Kecskemét
4.Kiskőrös
5. Kiskunfélegyháza
6. Szeged
B/ Önkéntes tűzoltóságok működési területe:
1. Bácsalmás
2. Jánoshalma
3. Kecel
4. Kerekegyháza
5. Ruzsa
6. Lajosmizse
7. Soltvadkert
8. Szabadszállás
A feladatellátást szolgáló vagyon:
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a kiskunhalasi 6398/8. hrsz alatt felvett 1 ha
9955m2 alapterületű, tűzoltóság művelési ágú, Kiskunhalas, Kőrösi út 21. számú ingatlan a használatábaadási szerződésben meghatározott megállapodás szerint, valamint az intézmény vagyonleltárában
nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. Feladatainak ellátásához rendelkezésre bocsátott vagyon
fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket az intézmény viseli.
Ellátott feladatok és tevékenységek forrásai:
A Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által ellátott és jelen Alapító Okiratban felsorolt
feladatoknak és tevékenységeknek forrásait az intézmény mindenkori költségvetése tartalmazza, amely részét
képezi Kiskunhalas Város Önkormányzata mindenkor hatályos költségvetési rendeletének és annak
módosításainak.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tagjai
hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltók, akik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálatai viszonyáról szóló 1996.évi XLIII. Évi törvény hatálya, valamint közalkalmazottak, akik a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény hatálya alá tartoznak.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 38/2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 233/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Kiskunhalas, Kőrösi út 21.
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
39/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak
szerint határozza meg:
Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

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

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A hivatal állami feladataként ellátandó
alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében az
önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
841105 Helyi önkormányzatok valamint Többcélú
Kistérségi Társulások
Kiskunhalas Város közigazgatási területe,
valamint azon települések, melyekkel
kapcsolatban jogszabály területi feladatellátást
állapít meg.
338800
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Közhatalmi költségvetési szerv
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv
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Alaptevékenysége és Szakfeladatai 2010.01.01-től
• 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
• 360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
• 841111 Törvényhozás
1. 841112 Önkormányzati jogalkotás
2. 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
3. 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
4. 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
5. 841117 Europarlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6. 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
7. 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8. 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
9. 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
10. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése
11. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
12. 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
13. 841402 Közvilágítás
14. 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások
15. 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
16. 842421 Közterület rendjének fenntartása
17. 842428 Bűnmegelőzés” társadalmi bűnmegelőzés stratégiája
18. 842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
19. 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
20. 869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
21. 882111 Rendszeres szociális segély
22. 882112 Időskorúak járadéka
23. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapokon
24. 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
25. 882115 Ápolási díj alanyi jogon
26. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
27. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
28. 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
29. 882119 Óvodáztatási támogatás
30. 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
31. 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
32. 882122 Átmeneti segély
33. 882123 Temetési segély
34. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
35. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
36. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
37. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
38. 882202 Közgyógyellátás
39. 882203 Köztemetés
40. 889935 Otthonteremtési támogatás
41. 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
42. 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
43. 889951 Átmeneti járadék
44. 889952 Rendszeres szociális járadék
45. 889953 Egészségkárosodási járadék
138

Intézményegységei:
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
A hivatal előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Vagyon feletti rendelkezés:
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdésében
foglaltak szerint- pályázat alapján-, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvényben
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre
szól. A hivatalt a jegyző vezeti.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény,
• a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 39/2010.Kth.
számú határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 234/2009.kth. Alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00018 Új napirendi pont
18.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja
módosításának jóváhagyása.
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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 24

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:13:01
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40/2010. Kth.
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja módosításának
jóváhagyása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00019 Új napirendi pont
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19.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázat
kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az intézményvezetőt egy évre bízták csak meg, mert nem volt meg a megfelelő végzettsége. Azóta
megszerezte-e, valamint hogyan vannak megelégedve a munkájával?
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
Most egy teljesen új pályázatról van szó. Az előző alkalommal nem bízhatták meg, mert az
abszolutóriumot letette, de az érvényes nyelvvizsgája hiányzott. A nyelvvizsga megszerzése
folyamatban van információi szerint, amiről szóban tájékoztatták. A nyelvvizsga egyik része már
megvan. Nem tudja, hogy mikor vizsgázik, valamint a pályázat benyújtásáig meglesz-e a
nyelvvizsgája.
A munkáját nem tiszte minősíteni. Amennyiben pályázni fog, azzal a helyzeti előnnyel
rendelkezik, hogy már ismeri ezt a munkát. Korábban hosszú időn keresztül vezető helyettesként
dolgozott az intézményben.
Dr. Várnai László polgármester:
Tudomása szerint jól végzi a munkáját az intézményvezető. Annak függvényében fog pályázni,
hogy megfelel-e a pályázati feltételeknek.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 25
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:15:32
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41/2010. Kth.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázat kiírása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezetének vezetői állására az alábbiak szerint: .
- Képesítési feltétel: pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy
felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább államháztartási (költségvetési) mérlegképes
könyvelő képesítés.
- Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú gyakorlat.
- Előnyt jelent: költségvetési intézményben szerzett szakirányú gyakorlat.
- A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag nyomtatott formában,
- A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ
internetes oldalán - www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁS-lapon való megjelenést követő 30. nap.
- A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai
végzettség igazolására az oklevél, képesítést igazoló bizonyítványok, tanúsítványok
másolatát, továbbá a büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt. Szakmai
önéletrajzot (lehetőleg „europass” formátumban). A pályázó írásos nyilatkozatát arról,
hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára
való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.
- A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
- A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1.
- A munkakör megnevezés: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatója
- A vezetői besorolás: Közalkalmazotti törvény szerinti: kinevezett magasabb vezető
- A kinevezés időtartama: 5 év
- A megbízás kezdő napja: 2010. augusztus 1.
- A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti a munkakörnek megfelelő besorolás
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00020 Új napirendi pont
20.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Táborozási ügyintézői munkakör megszüntetése.
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: 26

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:16:08
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42/2010. Kth.
Táborozási ügyintézői munkakör megszüntetése.
Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete 2010. március 8-i hatállyal megszünteti a „táborozási
ügyintéző” munkakört. Ennek következtében 1 fővel csökkenti a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetének engedélyezett létszámkeretét.
2. A KIGSZ igazgatója tegye meg a közalkalmazotti álláshely megszűnésével kapcsolatos
munkajogi intézkedéseket, gondoskodjon az érintet közalkalmazott jogos járandóságainak
biztosításáról.
3. A táborozási ügyintéző azonnali hatállyal adja át a birtokában lévő dokumentumokat,
eszközöket, bélyegzőket a KIGSZ igazgatójának.
4. Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vakáció Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságával és a közgyűlés tagjaival vizsgálják meg a költséghatékony
táborszervezői feladat ellátás lehetőségeinek közös kialakítását, úgy, hogy a most kezdőd
táborozási szezon előkészületei zavartalanságát biztosítsák, és Kiskunhalas város
költségterhei a táborszervezés vonatkozásában ne haladják meg a 2009. évi szintet.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetője általa:
Táborozási ügyintéző
Vakáció Kft. ügyvezetője,
Vakáció Kft. felügyelő bizottsága
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00021 Új napirendi pont
21.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2009. évi
rendezvényeinek és programjainak beszámolója és 2010. évi terveink jóváhagyása.
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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 27

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:17:55
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43/2010. Kth.
A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2009. évi rendezvényeinek és
programjainak beszámolója és 2010. évi terveink jóváhagyása.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az 1. számú
melléklet szerinti 2009. évi rendezvény- és programtervének beszámolóját és a 2010. évi
programtervét elfogadja.
Felelős: Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30.
Értesül: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a 2. számú
melléklet szerinti 2009. évi rendezvény- és programtervének beszámolóját és a 2010. évi
programtervét elfogadja.
Felelős: Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30.
Értesül: Német Kisebbségi Önkormányzat
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3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak a 3. számú
melléklet szerinti 2009. évi rendezvény- és programtervének beszámolóját és a 2010. évi
programtervét elfogadja.
Felelős: Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30.
Értesül: Martonosi Pál Városi Könyvtár
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és
Közművelődési Non-profit Kft.
4. számú melléklet szerinti 2009. évi rendezvény és
programtervének beszámolóját és a 2010. évi programtervét elfogadja.
Felelős: Humánpolitikai főosztályvezető
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30.
Értesül: Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft.
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiskunhalas, Tó u. 36.
Német Kisebbségi Önkormányzat Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Martonosi Pál Városi Könyvtár Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. Kiskunhalas,
Bokányi D. u. 8.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00022 Új napirendi pont
22.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közművelődési és közgyűjteményi intézmények érdekeltségnövelő pályázata.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 28
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44/2010. Kth.
Közművelődési és közgyűjtményi intézmények érdekeltségnövelő pályázata.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete igazolja, hogy a Kiskunhalasi Művelődési Központ
Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. 2010. évi pénzügyi tervében a technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 500.000,- Ft önrésszel rendelkezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. igazgatósági tagja
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft.
Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. általa:
Magyar Művelődési Intézet
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00023 Új napirendi pont
23.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TIOP-1.1.1609601- „A pedagógiai módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázat benyújtása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
147

Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
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45/2010. Kth.
TIOP-1.1.1609601- „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” címmel pályázat benyújtása.
Határozat
A Képviselő-testületet jóvá hagyja a már folyamatban lévő TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázatunk
továbbfejlesztését, feltételeinek javítását azzal, hogy hozzájárul a TIOP-1.1.1/09/1 - „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel
pályázat benyújtásához. Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,
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Fazekas Gábor utcai Általános Iskola Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
Kertvárosi Általános Iskola Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
Szűts József Általános Iskola Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Bibó István Gimnázium Kiskunhalas, Szász K. u. 21.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00024 Új napirendi pont
24.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lakossági járdaépítés 2010. évi támogatása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Az évi 10 millió Ft járdaépítési keret azt teszi lehetővé, hogy Kiskunhalas burkolatlan járdáit 56
év alatt tudják megépíteni.
Felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy csoportos járdaépítés esetén, ahol legalább 5 porta
előtt építkeznek, ennél kedvezőbb járdatámogatásban részesülhetnek. A város érdeke az, hogy ne
csak egy-egy ingatlan előtt épüljön járda, hanem hosszabb szakaszokon.
Halász Balázs képviselő:
Felhívja a lakosság figyelmét, hogy a járdaépítés megkezdése előtt mindenki tájékozódjon a
feltételekről és jelentse be a hivatalnál, mert elesik a támogatástól, ha nem tesz eleget a
feltételeknek.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 30
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46/2010. Kth.
Lakossági járdaépítés 2010. évi támogatása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2010. évi támogatásának
mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg:
- új betonjárda építésére

3.000,- Ft/m2

- térkőből épített járda építésére

3. 500,-Ft/m2

A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás megadása után
biztosítható.
A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető,
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00025 Új napirendi pont
25.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Kiskunhalasi kistérség közmunkaprogramja- 2010/01 tél-tavasz” című
pályázat.
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: 31
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47/2010. Kth.
Kiskunhalasi kistérség közmunkaprogramja- 201/01 tél-tavasz” című pályázat.
Határozat
1./ Képviselő-testület a 2010-as költségvetésében 3.000,- eFt-t biztosít a „Kiskunhalasi kistérség
közmunkaprogramja - 2010/01 tél-tavasz” című közmunkaprogramból a Kiskunhalasra eső rész
előfinanszírozására. Az összeg tartalmazza a 692.398,-Ft-s önerőt is.
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és
Kiskunhalas Város Önkormányzata között kötendő és a „Kiskunhalasi kistérség
közmunkaprogramja - 2010/01 tél-tavasz” című pályázat finanszírozásáról szóló megállapodás
aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Ván László főkertész
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Fődi Gabriella Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Int. vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00026 Új napirendi pont
26.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közbeszerzési terv jóváhagyása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Halász Balázs (ÜGYREND) képviselő:
A korábban kiadott anyagban a Kiskunhalas-Kéleshalom közötti optikai kábel létesítésével
kapcsolatban is szerepelt egy előterjesztés.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az előterjesztés visszavonásra került.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 32
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48/2010. Kth.
Közbeszerzési terv jóváhagyása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét
képező, 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető általa:
Érintett intézmények vezetői
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00027 Új napirendi pont
27.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése
(KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215) c. projekthez követendő díjpolitika.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
153

Pajor Kálmán képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a díjak meghatározásánál fontos figyelembe venni a lakossági
fizetőképességet, mely ugyancsak alapvetően befolyásolja a rákötési hajlandóságot. Nem
kötelező rákötni a szennyvízcsatornára? Mit jelent a rákötési hajlandóság?
Barta József Városfejlesztési osztályvezető:
Azt jelenti, hogy a fizetőképesség megállapításnál vegyék ezt figyelembe. Nem értelmetlen a
mondat.
Dr. Várnai László polgármester:
Pozitívan segíti, hogy ne kelljen hatóságilag kötelezni.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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49/2010. Kth.
Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése (KEOP-2009-7.1.2.02008-0215) c. projekthez követendő díjpolitika.
Határozat

154

A Képviselő-testület elfogadja a pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban (RMT) leírt Díjpolitikai elképzelést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Halasvíz Kft. Kiskunhalas, Kőrösi út 27.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00028 Új napirendi pont
28.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett
vízterhelési díj felhasználása.
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: 34
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50/2010. Kth.
Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett vízterhelési díj
felhasználása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során
keletkezett vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Halasvíz Kft. Kiskunhalas, Kőrösi út 27.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00029 Új napirendi pont
29.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2009. évi beszámolója.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Dr. Várnai László polgármester:
156

A részletes megvalósíthatósági tanulmány beadásáig nyitott a kérdés. Ha olyan feltételek vannak
ebben a programban, amit nem tud vállalni az önkormányzat, akkor nem mennek tovább.
Máté Lajos képviselő:
A Halasvíz Kft. közgyűlésén hangzott el, hogy előfordulhat az a helyzet, zacskós vizet kell a
településeknek biztosítaniuk. A rádióban hallotta, hogy állítólag száz települést érint, köztük
Kecskemétet is.
Évente 7 milliárd Ft-ba kerülne a Halasvíz Kft. ellátási területén a zacskós víz, aminek a fele
Kiskunhalasra esne. Véleménye szerint ezt mégsem nem gondolhatják komolyan.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Van-e még esély pályázatra az ivóvízminőség-javítására főleg az arzén- és vastartalom miatt?
Ő is hallotta a médiában, hogy bevezetik a megyében több helyen a zacskós vizet, mert
lemaradtak pályázatokról. Évek óta erre várnak.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem maradtak le a pályázatokról. Nem ők pályáznak, hanem a dél-alföldi régió. A terveknek
megfelelően halad az előkészítés, csak egyenlőre olyan kondíciók vannak a pályázatnál, aminek
egyetlen önkormányzat sem tudja vállalni az önerejét. A víz olyan drága lenne a pályázat
alapján és olyan kis mértékben javítaná a minőséget, hogy valószínűleg a térség egyetlen
önkormányzata sem fog részt venni benne, mert nem fogja bírni.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
Részt vett egy olyan megfigyelésben, ahol az ivóvíz arzéntartalmát vizsgálták. Tulajdonképpen az
egész Duna-völgye benne van. Országosan ki kellene terjeszteni a programot, mert az Győrtől az
egész Duna-völgye arzénnal szennyezett.
Dr. Várnai László polgármester:
A vita azon van, hogy milyen mértékben szennyezett a víz.
Amint kötelezettségvállalása lesz az önkormányzatnak, akkor vissza fognak térni rá.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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51/2010. Kth.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2009. évi beszámolója.
Határozat
1. A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról a
2009. évi beszámolót.
2. A Képviselő-testület elfogadja a KEOP-2009-1.3.0 Ivóvízminőség javítása program
megvalósítására létrehozott „Mindennapi vizünk” Ivóvíz-javító Önkormányzati Társulási
megállapodását.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a megállapodás aláírására.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatát a társulásban a polgármester képviseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00030 Új napirendi pont
30.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasvíz Kft. beszámolója a 2009. évi vízi-közmű alap felhasználásáról.
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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: 36

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:36:52

>1192<

Egyszerű

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%

52/2010. Kth.
A Halasvíz Kft. beszámolója a 2009. évi vízi-közmű alap felhasználásáról.
Határozat
A Képviselő-testület a Halasvíz Kft. beszámolóját a 2009.évi vízi-közmű felújítási alap
felhasználásáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Halasvíz Kft. Kiskunhalas, Kőrösi út 27.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00031 Új napirendi pont
31.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának
előirányzatából megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai parkoló felújítása).
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: 37

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:37:37

>1193<

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%

53/2010. Kth.
Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai parkoló felújítása).
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete lemond a helyi önkormányzatok fejlesztési
támogatásának előirányzatából megvalósult - 7032009306701 döntés azonosító számú,
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030006109K sz. támogatási szerződés - Kiskunhalas, Kossuth utcai parkoló felújítása című
projekt megvalósításához fel nem használt
1.875.- Ft vissza nem térítendő támogatásról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Lemondó nyilatkozat és
módosított költség-forrás táblák aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető általa:
Magyar Államkincstár Állampénztári iroda
DARFÜ Kft.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00032 Új napirendi pont
32.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának
előirányzatából megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Nagy-Szeder István utca burkolat
felújítása).
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: 38
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:38:18

>1194<

Egyszerű

Eredménye
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Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik
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0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol
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0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

54/2010. Kth.
Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Nagy-Szeder István utca burkolat felújítása).
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete lemond a helyi önkormányzatok fejlesztési
támogatásának előirányzatából megvalósult - 7032009302201 döntés azonosító számú,
030002709U sz. támogatási szerződés - Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca ( Nyírfa utcaPálma téri szakasz) burkolat felújítása című projekt megvalósításához fel nem használt 5.000.Ft vissza nem térítendő támogatásról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Lemondó nyilatkozat és
módosított költség-forrás táblák aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető általa:
Magyar Államkincstár Állampénztári iroda
DARFÜ Kft.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00033 Új napirendi pont
33.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának
előirányzatából megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai járda felújítása).
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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: 39

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:38:53
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Egyszerű

Eredménye
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Nem szavazott
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

55/2010. Kth.
Lemondó nyilatkozat a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából
megvalósult projekthez megítélt támogatásról (Kossuth utcai járda felújítása).
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete lemond a helyi önkormányzatok fejlesztési
támogatásának előirányzatából megvalósult - 7032009306601 döntés azonosító számú,
030006309K sz. támogatási szerződés - Kiskunhalas, Kossuth utca járda felújítása című projekt
megvalósításához fel nem használt 23.400.- Ft vissza nem térítendő támogatásról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Lemondó nyilatkozat és
módosított költség-forrás táblák aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Barta József Városfejlesztési osztályvezető általa:
Magyar Államkincstár Állampénztári iroda
DARFÜ Kft.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00034 Új napirendi pont
34.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 40

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:39:31

>1196<

Egyszerű

Eredménye
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Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik
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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%

56/2010. Kth.
Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól.
164

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Simon István Népjóléti osztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00035 Új napirendi pont
35.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
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: 41

165

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:39:57

>1197<

Egyszerű

Eredménye
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Igen
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Tartózkodik
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0.00%
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0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol
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0
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100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

57/2010. Kth.
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00036 Új napirendi pont
36.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 42

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:40:32

>1198<

Egyszerű

Eredménye
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Igen
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Tartózkodik
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83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol
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83.33%
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16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

58/2010. Kth.
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz. rendelet
7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00037 Új napirendi pont
37.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
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: 43

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:40:58

>1199<

Egyszerű

Eredménye
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Szavazott
Nem szavazott
Távol
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16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

59/2010. Kth.
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) sz. rendelet
7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

168

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00038 Új napirendi pont
38.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Településfejlesztési, Idegenforgalmi
beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

és

Városüzemeltetési

Bizottság

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: 44

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:41:28
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Egyszerű

Eredménye
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Szavazott
Nem szavazott
Távol
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16.67%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

60/2010. Kth.
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Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.
Határozat
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (III.07.) sz. rendelet
7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00039 Új napirendi pont
39.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket összekötő
közlekedésbiztonsági kerékpárút) c. projekt keretében érintett állami területek bérbevételéről,
majd önkormányzati tulajdonba vételéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Korábban már próbálták beadni a pályázatot, de a tulajdonjogok még nem rendeződtek akkor.
Mi a helyzet most a tulajdonjogokkal, hogy áll az esetleges kisajátítás?
Dr. Várnai László polgármester:
Egy megbeszélésen vett részt, ahol Soltvadkert és Pirtó polgármesterei, valamint a Többcélú
Kistérségi Társulás munkatársai voltak jelen. Az állami tulajdonban lévő területeket kell
megszerezni. Egy vitás ügy van még Pirtó területén, ahol a pirtói lovasétterem tulajdonosának
van egy területe, amely valamelyik bank részéről jelzáloggal terhelt. Ennek a cseréjét kell
megoldani, de már az utolsó stádiumban járnak.
Az állami területek kiváltásának április közepéig, a közbeszerzési tenderbontásig meg kell
történnie, mert munkaterületet kell biztosítani május elejére. Ha minden optimálisan halad,
akkor 2011. második felére készül el a kerékpárút.
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További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 45

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 19:44:26

>1201<
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

61/2010. Kth.
„Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonsági
kerékpárút) c. projekt keretében érintett állami területek bérbevételéről, majd önkormányzati
tulajdonba vételéről.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet forma szerint Bérleti Szerződést köt a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (1024 Bp., Lövőház u. 39.) a Magyar Állam
tulajdonában lévő 0625 hrsz.-ú terület 7018 m2 nagyságú részének és a 6373 hrsz.-ú terület 526
m2 nagyságú részének kerékpárút megépítés céljára történő igénybe vételére.
A Képviselő-testület kezdeményezi az érintett állami tulajdonú ingatlanrészek önkormányzati
tulajdonba adását, egyben Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bérleti Szerződést aláírja,
továbbá az állami tulajdonba vételhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye,
a szükséges okiratokat aláírja.
A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy
közreműködjön és eljárjon a bérleti szerződés és a tulajdonjog megszerzés előkészítésében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
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Fődi Gabriella Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Int. vezetője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00040 Új napirendi pont
40.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas, 5840 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
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: 46
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62/2010. Kth.
Kiskunhalas, 5840 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Határozat
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A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 5840 hrsz ingatlannak a rendezési terv
szerinti megosztását követően kialakult mintegy 1713 m2 területét értékbecsült áron, ½-½
arányban Hambalkó Erik ( Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 2/a ) és Földvári Zoltán ( Kiskunhalas,
Híd u. 5. sz.) alatti lakosoknak.
Kérelmezőknek az általuk tulajdonolt 5841 hrsz. ingatlan megosztása során az 5987/3 hrsz.
önkormányzati úthoz csatolt terület nagyságával – mintegy 130 m2 – csökkentett, megközelítően
1583 m2 terület értékét kell megfizetniük. A megosztás és a szükséges közműáthelyezések
költsége az Önkormányzatot, a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségek kérelmezőket terhelik.
A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembevételével a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság dönt. A Képviselő-testület egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az
eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt. - általa:
kérelmezők
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00041 Új napirendi pont
41.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 078/198 hrsz. alatti közterületből mintegy 560 m2 nagyságú rész megvásárlási
kérelme.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 47
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63/2010. Kth.
078/198 hrsz. alatti közterületből mintegy 560 m2 nagyságú rész megvásárlási kérelme.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöl ki a 078/198 hrsz. alatti ingatlanból a rendezési terv
szerinti megosztást követően mintegy 560 m2 nagyságú területet Kovács Józsefné, Kiskunhalas,
Tó u. 38. alatti lakos részére.
Az értékesített területrész művelési ágát a rendezési tervre való tekintettel beépítetlen területre
változtatja, így a 078/198 hrsz. közterület mértékét csökkenti.
A tulajdonba vétellel és az esetleg szükséges közműkiváltással kapcsolatos költségek a vevőket
terhelik. A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembevételével a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a telekmegosztási, majd az azt követő
értékesítési eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.
Kovács Józsefné Kiskunhalas, Tó u. 38.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00042 Új napirendi pont
42.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: A 41865/15 és 41865/16 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása.
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: 48
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64/2010. Kth.
A 41865/15 és 41865/16 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása.
Határozat
A Képviselő-testület a 41865/15 hrsz. alatti, út művelési ágú, 448 m2 területű ingatlanért
értékkülönbözet megállapítása nélkül cserébe adja a 41894 hrsz. alatti ingatlannak megosztási
vázrajz alapján a 41865/14 hrsz. alatt kialakuló telekhez csatlakozó 13 m2 nagyságú részét, a
rendezési terv előírása szerint ennyivel csökkenti a 41894 hrsz. alatti, út művelési ágú ingatlan
területét.
A Képviselő-testület hozzájárul a 41865/16 hrsz. alatti, út művelési ágú, 546 m2 nagyságú
terület térítésmentes tulajdonba vételéhez, egyben felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.
Virág Norbert Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41848/3.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00043 Új napirendi pont
43.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 22.600 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Pajor Kálmán képviselő:
Az előterjesztésnél megoszlott a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság tagjainak véleménye. Hiányos előterjesztést kaptak. A referenciák után érdeklődött a
bizottság, de nem kaptak tájékoztatást. A 30 új munkahely létesítését sem tartotta túl reálisnak.
Abban maradtak, hogy kiegészítve visszakerül a bizottság elé. Némi kiegészítést kaptak csak.
Máté Lajos képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság azért nem támogatta egyhangúan az
előterjesztést, mert a leendő vásárló úgy fogalmazott, hogy pályázati forrás elnyerése esetén tart
igényt az ingatlanra. A bizottság úgy gondolta, hogy olyan beruházás induljon, ami
munkahelyeket teremt.
Dr. Várnai László polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság útmutatásai alapján új változatú előterjesztés
készült.
Kérdések
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Az új változatú előterjesztésben nem tudja miért, de jóval rövidebb a határozati javaslat.
Felhívja a figyelmet, hogy a Városgazda Zrt. levelében a Pannonia Coop Kft. címe rosszul,
Középső Szegedi u. 8. szám szerint szerepel.
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Az együttműködési szerződés tervezetében az előterjesztéssel ellentétben nem 6023/19 hrsz.
szerepel, csak 6023 hrsz.
Olyan előterjesztésről van szó, amiről sokat lehet beszélni. Utána nézett és véleménye szerint az
internetről ollózott anyagról van szó. Több adat ellent mond egymásnak. Az alga tenyésztésének
ideje is változó. Van ahol 2 nap, van ahol 40 óránként duplázódik meg. Nincs referencia és
térkép sem mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem a képviselő-testületnek kell a pályázatot elbírálnia.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 49
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65/2010. Kth.
Az Ipari Parkban 22.600 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/19 hrsz.
alatti 22.600 m2 nagyságú területen a Pannonia Coop Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8.)
által biodízelolaj előállítását célzó beruházás megvalósítását, egyben felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt együttműködési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
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Halasi Városgazda Zrt. általa:
kérelmező
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00044 Új napirendi pont
44.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Botond utca 1835 hrsz. alatti közterületrész tulajdonjogának visszaszerzése.
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 a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság által meghatározott 505 Ft/m2
áron.
No: 50
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66/2010. Kth.
Botond utca 1835 hrsz. alatti közterületrész tulajdonjogának visszaszerzése.
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Határozat
A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni a 1835 alatti ingatlannak a 1832 hrsz. alatti
ingatlanhoz csatlakozó mintegy 120 m2 nagyságú részét Bóna Ottó (Kiskunhalas, Botond u. 1.)
tulajdonostól 505.-Ft/m2 áron.
A megvásárolt területrész művelési ágát a rendezési tervre való tekintettel beépítetlen területre
változtatja és össze kívánja vonni a 1832 hrsz. alatti ingatlannal.
A telekhatár-rendezéssel és tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat
vállalja. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a telekmegosztási, majd az
azt követő értékesítési eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.
Dr. Varró Dénes ügyvéd Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00045 Új napirendi pont
45.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Pajor Kálmán képviselő:
Ezt az előterjesztést is hiányosnak találja, mert a bizottsági ülésen még nem szerepelt benne a
m2, valamint a térképen épületek nem voltak feltüntetve.
Kérdések
Hozzászólások
Soós Árpád képviselő:
A telek 3 részből áll. Először csak egy helyrajzi szám szerepelt az előterjesztésben. A most
megadott helyrajzi számnak létezik egy 6041/1 változata. Az egyik telek a Majsai útra nyúlik ki,
a középső telek egy idegen úr tulajdona, az mellett van ez az eladásra szánt telek. A bejárata le
van zárva. Szolgalmi jog van bejegyezve. Egy kapu van rajta, de sem a mentők, sem a tűzoltók
nem tudják megközelíteni. Ha eladják ezt az ingatlan, akkor nem lesz lehetőség bejárat
nyitására.
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Véleménye szerint tevékenységet nem fognak folytatni az ingatlanon, elsősorban telekspekuláció
miatt kérelmezték az eladást . A vállalkozó meg kívánja vásárolni a középső telket is, mert
szerves része a terültnek. Lezárja a bejáratokat és ez értékcsökkenést fog eredményezni a
harmadik telek esetében.
Gyöngyi László 3 millió Ft-ra értékelte a telket. Romvári György 1,5 millió Ft-ot ajánlott a
területért. Nem kíván egy idős, 80 éves urat kisemmizni. Már két alkalommal elvágta a szomszéd
az idős villanyvezetékét, melynek kapcsán szabálysértési feljelentést tett. Ha ezt a területet
eladják, akkor az idős úr már másnak nem tudja értékesíteni az ő ingatlanát. Azért kívánja
Romvári György az önkormányzattól ezt az ingatlant megvásárolni, hogy utána minél olcsóbban
tudjon hozzájutni a szomszéd ingatlanhoz, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy ne támogassa az
előterjesztést.
Pajor Kálmán képviselő:
A bekerítés csak egyik szegmense az ügynek. A 6043/3 hrsz. véleménye szerint nem szerepel a
térképen, valamint az előterjesztés megfogalmazását is bonyolultnak tartja. Ő sem támogatja,
hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozzanak egy idős embert.
Tóth Péter főépítész:
A telekvitáról a hivatalnak tudomása van, amit megpróbáltak rendezni. Ez sikerrel is járt. Az
előterjesztés tárgya egy szomszédos ingatlan, nem az, amiről Soós Árpád képviselő beszélt. Az
előterjesztés tárgyát képező ingatlanhoz sem az idős úrnak, sem a bejáratnak nincs köze. A
képviselő által említett helyrajzi szám az ingatlan-nyilvántartás szerint nem létezik. Kérte
dokumentum bemutatását ennek ellenkezőjéről, amire nem került sor.
Ez egy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan, ahol az idős úr és a kérelmező közös
tulajdonban vannak. Az ingatlan határára tettek egy kerítést és mindkét tulajdonosnak van hozzá
kulcsa.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 51
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67/2010. Kth.
Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elutasítja a kiskunhalasi 6041 hrsz. alatti ingatlanának
értékesítését.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.
Romvári György Kiskunhalas, Huszár u. 15.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00046 Új napirendi pont
46.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közmeghallgatások számának négyre növelése 2010. évben.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések

181

Hozzászólások
Aradszky Lászlóné képviselő:
Jó kezdeményezésnek tartja, a város lakóinak nagyobb lehetősége lesz arra, hogy panaszaikat,
észrevételeiket elmondják.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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68/2010. Kth.
Közmeghallgatások számának négyre növelése 2010. évben.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata nem fogadja el a közmeghallgatások számának négyre
növelését 2010. évben.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00047 Új napirendi pont
47.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város csatlakozása a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén két kérdést intéztek hozzá, amelyekre
most kíván válaszolni.
Dózsa Tamás Károly képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az alapszabályban említett
alap csak egy lehetőség, nincs limitált összeg, ezért nem lehet akadálya a belépésnek.
Amennyiben a képviselő-testület támogatja az előterjesztést, már klímabarát településsé válhat.
Lakosságszám alapján körülbelül 75 ezer Ft-os tagdíj a belépés évében biztos terheli a várost.
Klímastratégiát kell készítenie a városnak, amit Antal Zoltán, a szövetség elnöke szerint minden
település önmaga szokott elkészíteni, tehát külön költséget nem jelent.
A részvétel elektronikus módon is fenntartható.
Áprilisban Sólyom László köztársasági elnök is találkozik a Klímabarát Települések
Szövetségével, mert nagyban támogatja.
Köszöni, hogy előterjesztéssel élhetett, mert nem sokszor történt meg ez Kiskunhalason. Rajta
keresztül érkezett el a képviselő-testülethez a civilek kérése. Nagyon szeretnének egy olyan
városban élni, amelynek jövőbe mutató klímastratégiája van. Véleménye szerint a 75 ezer Ft-os
költség nem nagy összeg. Jegyző Asszony tájékoztatása szerint idén nincs rá forrás a
költségvetésben, ezért azt is el tudják fogadni, ha 2011-ben, vagy 2012-ben csatlakoznak a
szövetséghez. Ezt a gesztusértékű döntést kéri a képviselő-testülettől.
Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Mennyien csatlakoztak ehhez a szerveződéshez és pályázatoknál jelent-e előnyt?
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:
12 település csatlakozott eddig, de többen érdeklődnek a szövetség elnökének tájékoztatása
szerint. Viszonylag új szerveződésről van szó. Nagyon kevés település van még az országban,
amely ennyire jövőbe mutató és korszerű. Szeretné, ha Kiskunhalas is ilyen lenne.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Előbb-utóbb csatlakozniuk kell ehhez a szervezethez, elsősorban a pályázati lehetőségek
megismerése miatt. Nagy veszély és probléma a klímaváltozás. Már késésben vannak.
Szükségesnek tartja, hogy a romló klímahelyzet miatt a város is hozzon döntést. A következő
évben mindenképp javasolja a csatlakozást, idén pedig megfigyelőként vegyenek részt, ha már az
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idei költségvetésben nem szerepel. Nagy lehetőségnek kell tekinteni. A jövőben más alapokra kell
helyezni az életüket. Az önellátásra jobban kellene törekedni. A szervezést legalább gondolat
szintjén meg kell kezdeni.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a csatlakozás tervezett időpontja 2011.
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69/2010. Kth.
Kiskunhalas város csatlakozása a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata kifejezi csatlakozási szándékát a Klímabarát Települések
Szövetségéhez. A csatlakozás tervezett időpontja: 2011.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00048 Új napirendi pont
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48.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas közvilágításának szabályozása a fényszennyezés visszaszorítása
érdekében.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Egyszerű többség helyett minősített többség szükséges a határozati javaslat elfogadásához, mert
a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság módosító javaslata rendeletet is
érint.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság módosításával.
No: 54

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 20:13:17

>1210<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
11

50.00%
0.00%
50.00%

45.84%
0.00%
45.83%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

70/2010. Kth.
Kiskunhalas közvilágításának szabályozása a fényszennyezés visszaszorítása érdekében.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata elutasítja Kiskunhalas közvilágításának szabályozását a
fényszennyezés visszaszorítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00049 Új napirendi pont
49.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Korda Imre (1853-1914) gimnáziumi tanárnak, újságírónak a helyi sajtó
elindítójának emléktábla állítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Pajor Kálmán képviselő:
Véleménye szerint nem tudni, hogy a Halasmédia Nonprofit Kft. meddig működik a Városháza
épületében, ezért nem javasolja ezen a helyszínen emléktábla állítását. Helyette a Szilády Áron
Református Gimnázium előterében helyezné el az emléktáblát, ahol Korda Imre tanított.
Kérdések
Horváth Etelka képviselő:
A kezdeményezést támogatja, de a bizottsági határozatokat nem érti. A helyi sajtó és az első
kiskunhalasi újság elindítójáról emlékezzen meg a város azzal, hogy a jelenlegi média
tevékenységének helyén javasol emléktáblát állítani. Véleménye szerint az önkormányzat ne más
ingatlanára állítson emléktáblát. Nem azért született ez javaslat, hogy a Szilády Áron
Gimnázium valamikori tanárára emlékezzenek, hanem sajtótörténeti jelentőségét kívánták
hangsúlyozni egy nagyon jó stiliszta középiskolai tanárnak, aki tankönyvet is írt. Kiskunhalas
város hírnevét mégis azzal öregbítette a legjobban, hogy a sajtóját megteremtette.
Hozzászólások
Csáki László képviselő:
Amennyiben a Szilády Áron Gimnázium falára kerül emléktábla, ahhoz nem szükséges képviselőtestületi döntés, hozzájárulás. Közterület esetén el kell gondolkodni a helyszínről.
Támogathatják az emléktábla létesítését, a helyét pedig ki kell találni.
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és magáról az emléktábla elhelyezéséről kéri a
képviselők szavazatát, vagyis a képviselő-testület arról dönt, hogy kíván-e ilyen táblát felállítani.
Az emléktábla helyét illetően Varga Judit a Halasi Nemes Tanács ügyvivője egyeztessen az
illetékes bizottságokkal.

186

No: 55

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.03.08 20:18:30

>1211<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

71/2010. Kth.
Korda Imre (1853-1914) gimnáziumi tanárnak, újságírónak a helyi sajtó elindítójának
emléktábla állítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata elhatározza a kiskunhalasi sajtó megteremtőjének és
elindítójának, Korda Imre (1853-1914) írónak, újságírónak, szerkesztőnek, gimnáziumi tanárnak
emléktábla állítását. Az emléktábla helyét illetően Varga Judit a Halasi Nemes Tanács ügyvivője
egyeztessen az illetékes bizottságokkal.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00050 Új napirendi pont
50.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: KEOP-2.4.0. B konstrukciójú pályázat projektfejlesztési szakaszának
menedzsment feladatainak ellátása.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Korábbi döntés alapján március 16-i határnappal Kiskunhalas Város Önkormányzata
pályázatot tervez beadni a KEOP-2.4.0 konstrukcióra, a Jókai utcai hulladéklerakó régóta
húzódó problémájának megoldására kármentesítés és területrehabilitáció címén. A pályázat
lehetőséget biztosít az első forduló beadásánál már meglévő projektmenedzsmenti szerződés
benyújtására, ami a pályázat haladását könnyíti. Ezzel kívánnak élni, hasonlóan a szennyvíz
pályázathoz, s a pályázat előkészítésre vonatkozóan menedzsmenti szerződést kötni. Az
előterjesztésben felsorolt feladat ellátását a pályázati kiírás szerint egy ún. generál
projektmenedzsment látja el a fejlesztési szakaszra vonatkozóan. A végszámok március 16-ra
alakulnak ki. Folyamatában történik a pályázat előkészítése, illetve a nyilatkozok megtétele és a
dokumentumok beszerzése a pályázat beadásához.
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását
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72/2010. Kth.
KEOP – 2.4.0. B konstrukciója pályázat projektfejlesztési szakaszának menedzsment
feladatainak ellátása.
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Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Környezet és Energia Operatív Program „Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén" (KEOP - 2.4.0. B) pályázati konstrukcióra, a Jókai utcai felhagyott települési
szilárdhulladék lerakó kármentesítési-rekonstrukciós munkálatainak elvégzése tárgyában, a
projektfejlesztési szakasz menedzsment feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlattevővel a
szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2010. március 8.
Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00051 Új napirendi pont
51.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Szélmalom u. 25., 27., 30. előtti falevelek
elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a buszmegállóba a helyi járat megállójához pad
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ nem fogadja el, mert véleménye szerint a kérésének a teljesítése nem járna nagy
kiadással és elképzelhetőnek tartja, hogy hivatali megkeresés esetén a szolgáltató is felvállalná.
Dr. Várnai László polgármester:
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A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy a Magyar Tudomány Napja rendezvény
elmaradásának okára kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ nem fogadja el, mert véleménye szerint egy intézményvezetőnek az a feladata, hogy a
tervezett programok megvalósuljanak és ingyen is megszervezhető lett volna önkéntes
előadókkal.
Dr. Várnai László polgármester:
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát, aki foglalhat úgy
állást, hogy idén mindenképp kerüljön megrendezésre az esemény.
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a régi posta épülete előtti galambpiszok eltakarítására
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Szász Károly u. elején lévő bokrok környékéről a
szemét és falevél eltakarítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a katolikus temetőben lévő középkori romtemplom
műemléki helyreállítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Tulit Péter Emlékverseny elmaradásának okára kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Bálint féle dűlőút sárrázójáról a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy az előjegyzéses laborvizsgálatról az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság határozatát elfogadja-e?
Soós Árpád képviselő:
A határozatot elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Halasi Nemes Tanács javaslatainak elutasításáról a
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság határozatát elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A határozatot elfogadja.
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
Sokan panaszkodnak, hogy nem tudják igénybe venni a szemétszállítási díjkedvezményt, ezért a
chiprendszer bevezetéséről kér felvilágosítást.
A külterületi és belterületi földutak gréderezését kéri, különösen a Sóstói lakótelepen, valamint a
Kertvárosban.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Tájékoztatást kér arról, hogy kötelező-e a lakosságnak a szennyvízelvezető csatornára való
rácsatlakozás.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
A Városi Bíróságra érkezőket csak a per kezdete előtt engedik be az épületbe, emiatt a
közterületet használják illemhelyként, ennek megszüntetését kéri.
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A száraz falevelek és szemét eltakarítását kéri városszerte.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Hunyadi utca takarítását kéri.
A városba be és kivezető utak melletti szemét eltakarításával kapcsolatban kéri felvenni a
Magyar Közút Kht.-val a kapcsolatot.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Jekő Attila képviselő:
A Rakodó u. végén a vasúti átjárót jelző tábla megszüntetését kéri, amennyiben nincs rá szükség,
mert tudomása szerint az iparvágányt már nem használják.
A tulajdonos felszólítását kéri a Paprika Antal u. és a Szövetség tér kereszteződésében az
omladozó és balesetveszélyes kerítés miatt.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
Füzes és Kazal utca elágazásánál lévő szemét elszállítását és tábla kihelyezését kéri, mert
visszatérő probléma.
A Ságvári E. u. 25. előtt fél m3 törmelék elszállítását kéri.
Kárász u. és Kötöny u. kereszteződésénél megálló víz elvezetését kéri.
Szénás utca árkainak tisztítását kéri, mert nem tud elfolyni a víz a szemét miatt.
A kátyúzás miatt kialakult szintkülönbségek megszüntetését kéri.
A Rakodó utcán az úttest mellett lévő betontömbök eltávolítását kéri.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A Református Imaház melletti Petőfi szobor körül lévő gödör megszüntetését kéri a március 15-i
ünnepségre.
Az I. világháborús emlékműtől jobbra, a régi városi kút helyén megsüllyedt a bazalt útburkolat.
A Gerohostel Projekt jelenlegi helyzetéről és felelőséről kér felvilágosítást.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
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Hunyadi Péter képviselő:
A Karacs Teréz utcai lakótelepen a szervizút zúzott kővel történő javítását kéri a Híd utcától.
Az Árok u. és Magyar u. sarkán a csapadékvíz elvezetésének megoldását kéri.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A Fazekas Gábor u. és Bajza u. sarkán található újságospavilon eltávolítását kéri ismételten.
Erdei Ferenc tér 4/A és 4/B előtt a padka nyesése nem érte el a várt eredményt, mert továbbra is
megáll a víz, ezért ismételten kéri a víz elvezetésének megoldását.
A Sáfrik malomnál a régi kerítés elbontását kéri.
A Pozsony utcában a sebességkorlátozás betartatását kéri.
A Városkert utcában a hulladékgyűjtő ürítését kéri.
A Pozsony utcai szervizút gréderezését kéri.
A zöldhulladék elszállítását kéri városszerte.
A belváros, a Kossuth u. és Bem u. környékének megtisztítását kéri a hétvégéket követően.
A Bojtár u. útburkolatánál kéri megvizsgálni a garanciális javíttatás lehetőségét, mert repedezik.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
A Városgazda Zrt. részéről egy vezető jelenlétét kéri az interpellációknál.
A Kisteleki út második kanyarívének, valamint a Kopolyai út javítását kéri.
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Máté Lajos képviselő:
A Kocsis Lajos és Nagy-Szeder István utca sarkán lévő gödör megszüntetését kéri, ami a
villanyoszlop helyreállításának következtében keletkezett.
A külterületi utak gréderezését kéri.
A Thorma János utca egyik árkába dobott matrac elszállítását kéri.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület zárt ülését
befejezettnek nyilvánítja.
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 20:47:38
Kmf.

(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Dózsa Tamás Károly:)

(: Kószó János :)
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