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Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselőből 22 fő jelen
van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Nagy András és dr. Nagy Lajos képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Lukács László polgármester:
„Ahol a víz az úr”. Petőfi Sándor 1848. március végén megírt költeményének e sora időnként
hivatkozás a víz járta földekre is, hiszen az idei év csapadékviszonyaira 1942 óta nem volt
példa. Csak a belvízi kár nagysága akár a 200 ezer hektárt is meghaladhatja. Az árvízzel
elöntött településeken közel 100 milliárd forintos kárt okozott az özönvíz májusban, júniusban
és azóta is.
Kiskunhalason és Harkakötönyben jelentős károkat okozott, hogy a lefolyástalan lapos
területeken évtizedek óta elhanyagolták az árkokat, csatornákat.
A Homokhátság az elmúlt 10 évben a vízhiánnyal, a klímaváltozással, a vízmegtartás
tervezgetéseivel szembesült. 2003 óta az ENSZ félsivatagos területként tartja számon a
Kiskunságot. A környezetvédők, természetbúvárok minden fórumon elmondják, hogy a
vízmegtartás az egyik legfontosabb teendő. A záportározók, régi tómedrek feltöltése indokolt.
A vízkárok óriásiak. Bejárta a környék és a távolabbi vidékek katasztrófa sújtotta vidékeit.
Nem lehetett senkit meggyőzni arról, hogy erre a vízre szükség lesz valaha. A vízügyi
igazgatóságok szakembereivel, tűzoltókkal, katasztrófavédelmi, megyei és települési
vezetőkkel az elmúlt hetekben, napokban többszörösen bejárták az 1956-ban kiásott Dong-ér
csatorna környékét. A látvány siralmas volt. Eszköztelenül, tönkrement, elavult eszközökkel
sokszor úgy tűnt, hogy csak a károsultak áldozatos munkája árán lehet enyhíteni a károkon.
Kér mindenkit, hogy a vízügyi gondokat helyi szinten kiemelten kezeljék a következő
időszakban. A vízminőség-javító program is nagyon fontos, de reményei szerint változni
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fognak az uniós előírások. Emiatt sem lesz 100 %-os díjemelés Kiskunhalason. A
szennyvízcsatornázási program elindult és 2012-ben végre rendeződnek az ezzel kapcsolatos
gondok és remélhetőleg a helyi útviszonyok is javulni fognak. A csapadékvíz elvezetése és a
tározókban való megtartása olyan feladat, amire ha felkészültek is a tervek elkészítésével,
csak kormányzati segítséggel tudják megvalósítani. Ezt a tervet jól motiválta az elmúlt
időszak katasztrófális helyzete, így a szükséges lépéseket már megtette, a fejlesztési
támogatások kiírása érdekében.
Ma 16 órakor a szociális államtitkár lesz a vendége, ahol a zárt ülésen felvetett témát is
tárgyalni fogják a szociális ellátásról. Reméli, hogy ezen a téren is sikerül majd változást
elérni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Megoldást követelnek azok az emberek, akik a vízzel elárasztott utcákban és területeken
laknak. Az ő körzetében, a Felsővárosban a melléképületekben, kertekben áll a víz. A Sóstó
utcán lakóházat is elöntött. Szinte tehetetlen vele szemben mindenki. A Sóstói lakótelepen
szintén a víz az úr. Majdnem mind a 19 utca járhatatlan. A földes utcákon gödrök vannak,
amelyekben megáll a víz.
A Kadarka utca teljes hosszán áll a víz. A múlt hét folyamán megpróbált minden illetékest
odahívni. Sajnos nem sikerült megoldást találni a problémára. Eljöttek a polgári védelemtől
és a Városgazda Zrt.-től is. A Városfejlesztési Osztályt és a Műszaki Osztályt is megkereste.
A polgári védelem homokzsákokat ajánlott fel, aminek nem tudják hasznát venni. Köszöni a
tűzoltóság áldozatos munkáját, akik az első hívó szóra mentek és jelen vannak az egész város
területén. Ma még egyszer végigjárta a hivatal osztályait, ahol rákérdezett, hogy született-e
megoldás.
Ha a Dong-ér kitisztítása nem önkormányzati feladat, akkor meg kell keresni azokat az
embereket, akik meg tudják csináltatni. Össze lehetne fogni a Dong-ér melletti települések
polgármestereivel. A múlt héten Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
Lukács László országgyűlési képviselővel végigjárta a harkakötönyi részt. Ígéretet tettek,
hogy megpróbálnak mindent elkövetni a megoldás érdekében. Az emberek egyre
türelmetlenebbül követelik a megoldást, mert nap, mint nap megélik, hogy nem tudnak a
szépen megépített ingatlanaikból kilépni az utcára. Sem gyalog, sem kerékpárral nem lehet
közlekedni.
Arra kér mindenkit, aki tehet valamit az ügy érdekében, hogy tegye meg. A kárt szenvedett
emberek is itt élnek, őket is megilletik a megfelelő életkörülmények. Közművesített telkeket
vásároltak, akkor joggal elvárhatják, hogy közlekedni is tudjanak ott. Várja a megoldásokat.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Az utolsó napirend előtti felszólalása. Az október 3-i választáson nem vállalta a
megmérettetést. A Kormány megígérte, hogy az önkormányzati képviselők létszámának
csökkentéséhez hasonlóan, csökkenni fog az országgyűlési képviselők létszáma is.
Kiskunhalason is 10 egyéni, 4 kompenzációs listáról bejutott képviselő, valamint a
polgármester fog októbertől a képviselő-testületben helyet foglalni. Úgy érezte, hogy olyan
feladatokkal is kellene foglalkozni egy kicsit többet, amelyek ebben a négy éves ciklusban
elmaradtak.
Nem kíván elbúcsúzni, mert a közéletben továbbra is részt kíván venni.
Sokakat meglepett, hogy a szüreti fesztiválon polgárőrként vett részt. Az ilyen feladatokat ők
is el tudják látni. Nem mindig csak beszélni kell a civil tevékenységről, hanem saját kezükbe
venni a feladatokat.
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Az elmúlt négy év alatt számos interpellációja volt a Fidesz frakciónak a csatornatisztítással
kapcsolatban. A nagy esőzések alkalmával leadott egy interpellációs csomagot. Nem látja,
hogy enyhülne a probléma.
Sok olyan dolog van, amit hiába kértek a képviselők a négy év alatt, nem valósult meg. A
körzet aktuális képviselőjének, vagy a Fidesz frakció képviselőinek továbbítani fogja a
jelzéseket. Fontos, hogy jövőre Kiskunhalas városimázs szempontjából ne az utolsó helyen
szerepeljen.
Gratulál Gusztus Bencének, egy olyan tehetséges fiatalnak, akire talán mindannyian büszkék
lehetnek a Megasztár zenei tehetségkutató versenyben történő szereplése miatt. Végre nem
azért jelenik meg a hírekben a város, mert valami katasztrófa, vagy korrupciós ügy történt.
Máté Lajos képviselő:
A 2010. évi költségvetés előkészítésekor a Fidesz-KDNP frakció nevében javasolta az
iparűzési adóbevétel előirányzat jelentős, 100 millió Ft-os csökkentését, tekintettel a
gazdasági válság 2010-es adóévre begyűrűző hatásaira. Több jelentős cég, így a Levi’s is
bezárta kapuit, s a többiek is jelentős forgalomcsökkenést szenvedtek el. Azt a véleményüket,
hogy az adóbevétel előirányzat túltervezett, arra az információra is alapozták, hogy egy cég
tévesen 100 millió Ft feletti összeget utalt évvégén az önkormányzat számlájára. Az
adóelőirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatukat a Polgármester Úr elutasította a
február 25-i egyeztető tárgyaláson, valamint a március 1-jére kitűzött képviselő-testületi
ülésre változtatás nélkül beterjesztette a költségvetést. A 2010. március 1-jei ülés elmaradt.
Követelték újabb egyeztetés lefolytatását. Ekkor zúdult rájuk a többi frakció médiakampánya.
Igyekeztek annak a 100 millió Ft nagyságrendű veszteségnek a következményeit rájuk
hárítani, ami a költségvetés elfogadásának hiánya miatt érte volna a várost.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatja Máté Lajos képviselőt, hogy meghívón szereplő előterjesztést nem érinthet a
napirend előtti felszólalása. A „Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről” című napirendi pontnál lesz lehetősége ismertetni
ezzel kapcsolatos véleményét.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Háromszor szeretne köszönetet mondani. Köszönetet szeretne mondani a sorsnak. Életének a
harmadát szülővárosának közéletében volt lehetősége eltölteni. Véleménye szerint a 16 év
épületes munkával, mintsem vitákban elfecsérelt energiákkal telt el.
A választásokon őt támogatóknak is köszöni, még akkor is, ha nem sikerült nyernie. Fontos
volt az a tudat, hogy sokan egyetértenek vele és támogatják a munkájában. A mostani ciklus
nem úgy telt, ahogy szerette volna. Elsősorban azért, mert az építő munka helyett inkább
vitatkozással és egymás győzködésével telt, ami nemcsak az energiájukat, hanem a
lelkesedésüket is elfecsérelte.
Reméli, a kiskunhalasi lakosság lesz olyan bölcs, hogy akár Horváth Mihály, akár a civil
életet képviselő Gyovai István személyében, a pártok mellett működő helyi civil erőt is be
fogja emelni a képviselő-testületbe, mert erre a kontrollra, ellensúlyra mindenképp szükség
van.
A harmadik köszönet azoké, akik az ajánlószelvényeiket kérés nélkül is neki adták és
biztosították volna azt a lehetőséget, hogy a körzetben el tudjon indulni kampánymunka nélkül
is. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Nem megfutamodásról van szó, hanem mást irányt vesz az
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élete. Nem a politikában, hanem a közélet másik területén szeretné tapasztalatait,
kapcsolatait a város szolgálatába állítani.
Évek óta a Magyar Vöröskereszt Kiskunhalasi Szervezetének elnöke. A 25 fős országos
vezetőségnek is a tagja lett a közelmúltban, ahol Bács-Kiskun megyét is képviselheti.
Megpróbál azokért a szegény emberekért, elesettekért tenni, akiknek a hangja nem biztos,
hogy mindig elér ebbe a terembe. Bízik benne, hogy a kiskunhalasi lakosság bölcs lesz és egy
városáért tenni akaró képviselő-testület jön létre a következő ciklusban. Reméli, hogy az
általuk elnapolt munkákat a következő ciklusban megvalósítják.
Jerémiás Béláné képviselő:
Akik a héten kezükbe vették a Halasi Tükröt, két híradást is találhattak, ami a Halasi
Csipkével kapcsolatos. Tavasszal aláírásokat gyűjtöttek azért, hogy a Halasi Csipke
felkerüljön a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Megtörtént a rangos
elismerés. A Kulturális Örökség Napjai rendezvény megnyitóján dr. Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás miniszter adta át az elismerést a Csipkeház igazgatójának, Kiliti Zsuzsannának.
Hangsúlyozta, hogy a nemzeti értékrendnek sarokkövei a kulturális örökség elemei. Gratulál
a közösségnek, különösen e csodákat alkotó csipkevarróknak, akik speciális tudásukkal,
kézügyességükkel hozzák létre az aranynál is drágább csipkéket. Példát mutatnak abban,
hogy milyen fontos a helyi értékek megőrzése, megbecsülése és védelme. Szívből gratulál
mindannyiuknak és kívánja, hogy minél több elismerést kapjanak magas színvonalú
munkájukért.
Jekő Attila képviselő:
Meg kellett tanulniuk ebben a ciklusban, hogyan nem szabad politizálni. 2006-ban létrejött
egy Fidesz többség, akik maguk mindent eldönthettek és erővel, hatalmi arroganciával
intézték az ügyeiket.
Visszatekintve több ilyen ügy is volt. A Régió Napló megbízása, az Art Perfect Organization
debreceni cég megbízása, ami a Gerohostel népszerűsítésére szerződött, de az el sem készült.
A
Városmenedzser Kft.-ről is beszélhetnének. A Városgazda Zrt. létrehozása és
telephelyvásárlása is ilyen. Konzekvensen azt mondták, hogy hűtlen kezelés történt. Már
mindenki előtt ismert, hogy vádemeléssel zárult a nyomozás Valaczkai László és dr. Krammer
Balázs ellen. Erővel nem lehet a városon, egy politikai testületen átvinni döntéseket.
A város mégis működött. A beszámolót megnézve van mire büszkének lenniük.
Köszönetet mond dr. Várnai László polgármesternek, akinek minden szakértelmét latba kellett
vennie ahhoz, hogy a város stabilan működjön. Nem szabad elfelejteni, hogy a városnak
mindig volt elfogadott költségvetése, annak ellenére, hogy a fideszes döntések súlyos 10 és
100 millió Ft-ba kerültek az adófizetőknek.
Köszönetet mond a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is. Véleménye szerint az apparátus a
képviselő-testület határozatait legjobb tudása szerint hajtotta végre, ennek ellenére támadták
a Fidesz részéről, amit elítél. Az elkövetkező négy évnek nem szabad erről szólnia. Bízik a
választók bölcsességében, hogy egyetlen politikai erőnek sem adnak ilyen felhatalmazást.
Láthatják hogyan lehet 2/3-os többséggel átalakítania a demokratikus intézményrendszert.
Azt kéri a választóktól, hogy ezt Kiskunhalasra ne másolják át és olyan képviselő-testületet
hozzanak létre, aminek a tagjai összefogva, egymással együttdolgozva tudnak a város
fejlődéséért munkálkodni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Kiskun Kapitányként kért szót. Letelt az egy év, szeptember 10-én Kunszentmiklóson átadta a
hivatalát. Másfél évvel ezelőtt bizalmat szavaztak neki és azzal bízták meg, hogy
Kiskunhalast és a térséget képviselje a Nagykunságban, a Jászságban és az ország egyéb
területein.
Sok rendezvényen sikerült megjelennie és Kiskunhalast megismertetni. Lehetőséget kapott,
hogy több országos médiában rajta keresztül a város is megjelenjen. Sikerült a Duna
Televízióban, az RTL Klub reggeli műsorában és a Kossuth Rádióban is szólni a
városról. Véleménye szerint ez az egy év hasznos volt, több kapcsolat alakult ki a többi
kiskun önkormányzat vezetőjével
Köszöni a képviselő-testületnek és a kiskunhalasiaknak, hogy bizalmat kapott.
A Kiskun Önkormányzatok Szövetségétől az egy éves munka elismeréséül egy bronzba öntött
és ezüsttel futtatott, kiskun vitézt ábrázoló emlékérmet kapott, ami Győrfi Sándor karcagi
Nagykun Kapitány munkája. Természetesen ezt az érmet Kiskunhalas kapta.
Dr. Várnai László polgármester:
Gratulál az egy éves munkájához. Véleménye szerint Kiskunhalas negatív hírneve mellett
pozitív színben való megjelentetésére is volt példa, csak a városimázs lista készítői ezt
figyelmen kívül hagyták. A rossz hírek nagyobb érdeklődésre tartanak számot. Nincsenek
elkeseredve, arra büszkék, amit meg tudtak valósítani és amiben részt tudtak venni.
Halász Balázs képviselő:
A Hivatal dolgozói, illetve a lakosság egy része nem tudja, a munka azzal kezdődik, hogy
nyitva van a Polgármesteri Hivatal ajtaja. Ez a házaspár most 50 év után elköszön a
Városházától és új ingatlanba költözik. Bokor Sándorról és feleségéről, Julikáról van szó.
Kezdetben még szenet hordtak fel az emeletre, hogy be tudjanak fűteni. Éjjelente stencilgépet
hajtottak. Amikor itt dolgozott, ő is segített nekik. Megterhelő volt másnap úgy kezdeni a
munkát, hogy le sem tudtak feküdni. Helyt álltak ebben a munkában. Tették és teszik a mai
napig is a dolgukat. Kevesen figyeltek fel nehéz és áldozatos munkájukra, a téli
hóeltakarításra. Ma is rendben tartják a belső udvart. A város méltó módon köszönje meg
nekik, amikor elhagyják ezt az ingatlant, hisz megérdemlik. 50 év hosszú idő.
Bizonyára látják a televízió nézői is, hogy máshol ülnek néhányan a Fidesz frakció jóvoltából.
Gondolja azért, mert a döntéseknél többször a lelkiismeretükre hallgattak és nem tartották be
a pártfegyelmet. Mindenki a maga módján tette a dolgát. Véleménye szerint másfél ember
kampányát kifizette.
Vállalja az akkori döntéseit. A költségvetést nem akarták elfogadni, de egy képviselő,
Aradszky Lászlóné felvállalta. Ebből is látszik, hogy nem volt mindig meg az összhang.
Köszöni az eddigi közös munkát. Szeretné ezután is élvezni a lakosság bizalmát és a jövőben
is itt ülni. A választói segítségét kéri. Menjenek el szavazni és támogassák.
Dr. Várnai László polgármesternek egy kis ajándékkal szeretné megköszönni az eddigi
munkáját.
Aradszky Lászlóné (ÜGYREND) képviselő:
Halász Balázs tudja, hogy miért kellett elfogadnia a költségvetést. Kéri, hogy ne vezesse félre
Kiskunhalas lakosságát. A költségvetésnek meg kellett születnie, ezért a Fidesz frakció őt
egyedül felhatalmazta, hogy támogassa. Nem szavazott ki a frakcióból.
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Szabó Károly képviselő:
A választási kampányban kevésbé vesz részt. Azért kért szót, hogy megköszönje a választók
támogatását, amit az elmúlt három ciklusban biztosítottak számára. Háromszor nem
kompenzációs listáról jutott be.
Jó érzés, hogy a televízió élő adásban közvetíti a képviselő-testület üléseit. Azért, mert a
demokrácia egyik biztos formája ez, ahol a lakosság betekintést nyerhet, hogy mit csinálnak
az általuk megválasztott képviselők. Reméli, hogy sokszor nézték az elmúlt ciklusban.
1985-tól majdnem 3,5 évig volt a város tanácselnöke. A halasmédia.hu internetes oldal
fórumában olvasta, hogy ez idő alatt valaki véleménye szerint nem történt semmi a város
érdekében.
A két kertvárosi lakótelep indulásakor ott volt, az ÁMK második ütemének és a
sportcsarnoknak az átadása is az ő idejében történt. A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
sportterme is akkoriban épült fel. A „Szőlő és bor városa” elismerést, valamint a Hild
emlékérmet is abban az időben kapta a város. A felüljárót is akkor építették.
Azt kívánja, hogy igazmondó, tisztességes polgármestert és képviselőket válasszanak.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.
Tájékoztató írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a módosítással, hogy a 9.
napirendi pontként szereplő Kiskunhalas, 2253/36 hrsz. alatti ingatlan értékesítését
visszavonja, mert a vevő visszalépett vételi szándékától.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén, az általa ismertetett és a jóváhagyott munkatervben nem szereplő
napirendi pontokkal együtt javasolja megállapítani a napirendet.

No: 1
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 13:52:26
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173/2010. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-i ülésére kiküldött meghívón
szereplő napirendek közül a „ Kiskunhalas, 2253/36 hrsz. alatti ingatlan értékesítése. „ című
napirendi pontot leveszi napirendjéről. Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(III.10.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

2.

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről.

Dr. Várnai László
polgármester

3.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának beszámolója a 2006-2010.
évben végzett munkájáról (melléklet: A Halasi Többcélú kistérségi
társulás beszámolója).

Dr. Várnai László
polgármester

4.

A kiskunhalasi városi bölcsőde felújításához többletfedezet biztosítása. Dr. Várnai László
polgármester

5.

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítása.

6.

Kiskunhalas város Településszerkezeti tervének 2010. évi módosítása. Dr. Várnai László
polgármester

7.

Kiskunhalas város Építési Szabályzatának és szabályozási
tervének 2010. évi módosítása.
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Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Várnai László
polgármester

8.

Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez.

Dr. Várnai László
polgármester

9.

A Kőrösi úton építési hely kijelölése.

Dr. Várnai László
polgármester

10.

Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

11.

Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Bóbita Óvoda, Bölcsőde és
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

12.

2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

13.

Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2009/2010.
tanéves értékelésének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

14.

Általános iskolákban az osztályozásra visszatérés engedélyezése.

Dr. Várnai László
polgármester

15.

Felterjesztés a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez május 6.-a
Jászkun Emléknappá nyilvánítására.

Dr. Várnai László
polgármester

16.

Interpellációs válaszadás.

Dr. Várnai László
polgármester

Képviselői interpelláció.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

17.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(III.10.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

18.

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi
költségvetésének I. féléves helyzetéről.

Dr. Várnai László
polgármester
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19.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának beszámolója a 2006-2010.
évben végzett munkájáról (melléklet: A Halasi Többcélú kistérségi
társulás beszámolója).

20.

A kiskunhalasi városi bölcsőde felújításához többletfedezet biztosítása. Dr. Várnai László
polgármester

21.

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítása.

22.

Kiskunhalas város Településszerkezeti tervének 2010. évi módosítása. Dr. Várnai László
polgármester

23.

Kiskunhalas város Építési Szabályzatának és szabályozási
tervének 2010. évi módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

24.

Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez.

Dr. Várnai László
polgármester

25.

A Kőrösi úton építési hely kijelölése.

Dr. Várnai László
polgármester

26.

Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

27.

Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Bóbita Óvoda, Bölcsőde és
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

28.

2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

29.

Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2009/2010.
tanéves értékelésének elfogadása.

Dr. Várnai László
polgármester

30.

Általános iskolákban az osztályozásra visszatérés engedélyezése.

Dr. Várnai László
polgármester

31.

Felterjesztés a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez május 6.-a
Jászkun Emléknappá nyilvánítására.

Dr. Várnai László
polgármester

32.

Interpellációs válaszadás.

Dr. Várnai László
polgármester

Képviselői interpelláció.
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Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Várnai László
polgármester

00001 Új napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.)
önkormányzati rendeletének 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: 2
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 13:54:12
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2010. (IX.29.) sz.
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010. (IX.29.)
önkormányzati rendelete
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az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (III.10) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alkotmány 44/A.§ (2) bek. a.)
pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.tv.16.§ (1) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.
törvény 65.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010.évi
költségvetéséről szóló 2/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak
szerint rendelkezik.
1§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(III.10.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§-a az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és kisebbségi
önkormányzatok
2010. évi bevételi és kiadási főösszegét
ban,
ezen belül:
-

7 943 996 E Ft-

költségvetési bevételek összegét 6 302 391 E Ft-ban,
költségvetési kiadások összegét 7 833 151 E Ft-ban,
költségvetési hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg.

2010. évi finanszírozási hiány:
- finanszírozási bevételek összegét 1 641 605 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét 110 845 E Ft-ban,
- finanszírozási hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg.
2010. évi összesített hiányt

1 641 605 E Ft-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: 165 403 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány : 274 017 E Ft.
A hiány külső forrásból történő finanszírozására
Működési célú hitelfelvétel: 448 185 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel: 754 000 E Ft
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A költségvetés főösszegén belül
működési célú kiadást
ban,
a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat
- a munkáltatót terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- működési célú hitel törlesztését

5 843 792 E Ft-

-

-

-

2 154 797 E Ft-ban,
565 358 E Ft-ban,
1 308 275 E Ft-ban,
30 000 E Ft-ban,

pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást
1 611 391 E Ft-ban,
céltartalékot
103 971 E Ft-ban,
általános tartalékot
70 000 E Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:
az önkormányzat felhalmozás összegét
az intézményi felhalmozás összegét
hiteltörlesztést
céltartalékot
felhalmozási célú pénzeszközátadást

2 100 204 E Ft-ban,
1 965 116 E Ft-ban,
54 243 E Ft-ban,
80 845 E Ft-ban,
- E Ft-ban
- E Ft-ban,

állapítja meg”
2.§
A R. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5.,5/12, 6., 6/a., 11. és 12. számú mellékletei helyébe e
rendelet azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.”

00002 Új napirendi pont
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas
költségvetésének I. féléves helyzetéről.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Város

Önkormányzatának

2010.

évi

Kérdések
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
A napirend előtti felszólalását félbeszakította a polgármester, amikor a költségvetést
említette, arra hivatkozva, hogy napirendi pontot érint. Jekő Attila képviselőtől nem vonta
meg a szót. Napirend előtti felszólalásra tizedikként jelentkezett, ennek ellenére harmadiknak,
vagy negyediknek szólították fel. Korábban is kérték már, hogy a bejelentkezés sorrendjét
vegyék figyelembe és ne mindig az MSZP képviselőié legyen az utolsó szó.
Most szeretné folytatni, amit korábban megkezdett. A 2010. évi költségvetés előkészítésekor a
Fidesz-KDNP frakció nevében javasolta az iparűzési adóbevétel előirányzat jelentős, 100
millió Ft-os csökkentését, tekintettel a gazdasági válság 2010-es adóévre begyűrűző
hatásaira. Hiszen több jelentős cég, így a Levi’s is bezárta kapuit, s a többiek is jelentős
forgalomcsökkenést szenvedtek el. Azt a véleményüket, hogy az adóbevétel előirányzat
túltervezett, arra az információra is alapozták, hogy egy cég tévesen 100 millió Ft feletti
összeget utalt évvégén az önkormányzat számlájára. Az adóelőirányzat csökkentésére
vonatkozó javaslatukat a Polgármester Úr elutasította a február 25-i egyeztető tárgyaláson,
valamint a március 1-jére kitűzött képviselő-testületi ülésre változtatás nélkül beterjesztette a
költségvetést. A 2010. március 1-jei ülés elmaradt. Követelték újabb egyeztetés lefolytatását.
Ekkor zúdult rájuk a többi frakció médiakampánya. Igyekeztek annak a 100 millió Ft
nagyságrendű veszteségnek a következményeit rájuk hárítani, ami a költségvetés
elfogadásának hiánya miatt érte volna a várost. Ebben a helyzetben, némi változtatás után
2010. március 8-án elfogadásra került a költségvetés, egyetlen fideszes szavazattal, hogy
költségvetése legyen a városnak. Az eredeti iparűzési adó előirányzat mentén fogadták el.
A 2010. június 28-i képviselő-testületi ülésre került elő a téves adóbevallás ügye, amikor
eléjük tártak egy megállapodás tervezetet, az akkor már ismert 137 millió Ft összegű befizetés
több részletben történő visszafizetésével kapcsolatban, melyről később olyan információ jutott
el hozzájuk, hogy az érintett cég nem fogadta el a részletfizetést, hanem egy összegben kéri a
visszautalást. A helyzet tisztázása érdekében a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság elnökeként levélben fordult a cég képviselőihez, kérve az ügy hátterének
megvilágítását, a keletkezett dokumentáció áttekintésének lehetőségét. A napokban hozzá
eljuttatott válaszlevélből és a hozzá csatolt dokumentációból az a megdöbbentő információ
derült ki, hogy a hivatal adócsoportja és a cég képviselői már január és február folyamán
többször egyeztettek, sőt a cég még a költségvetés elfogadása előtt, március 4-én is felhívta a
hivatal figyelmét arra, hogy a tévesen átutalt összeget egyben kéri visszautalni. Felhívták a
figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló 1993. évi XCII. törvény alapján az adóhatóság által
késedelmesen teljesített kiutalás esetén az adózónak a jegybanki alapkamat kétszeresével
megegyező jegybanki alapkamatot kell fizetnie, továbbá a késedelmes kiutalással
összefüggésben a késedelmi kamatot meghaladóan okozott esetleges károk esetében is
kártérítési felelősséggel tartoznak.
Az elmondottak alapján úgy látja, hogy ez az ügy egy igazi kiskunhalasi csontváz. A
költségvetés tervezésének időszakában, még annak elfogadása előtt rendelkezésre álltak
alapvető adatok, amelyeket nem adtak át a képviselőknek, legalábbis a Fidesz-KDNP frakció
tagjainak. Ez felveti a költségvetés előterjesztőjének, a Polgármester Úrnak a politikai és a
haladéktalanul megindítandó kivizsgálás után, akár a büntetőjogi felelősségét is.
Dr. Várnai László polgármester:
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Képviselő-testületi ülésen az ellenérdekű fél álláspontját bejelenteni mérhetetlen pimaszság és
felháborító is. Az apparátus háta mögött, az ellenérdekű féllel levelezést folytattak
pártpolitikai szempontok alapján. Az ismertetett levelek mind megvannak és meg is
válaszolták őket. Az első részletet szeptember 20-ig átutalták, a dolgot intézik. Felháborítónak
tartja, hogy így próbálják befolyásolni a közvéleményt. Kinek dolgoznak? Itt választották
meg Önöket, esküt tettek Kiskunhalas város boldogulására. Olyan ez, mint polgári peres
eljárásban az ellenérdekű fél álláspontját tényként közölni. Küzdelmes egyeztetési folyamaton
vannak túl.
A 2010. június 28-i felhatalmazás alapján jártak el, jogszerű állásponton vannak. Nem tehet
mást, mint amire a képviselő-testület felhatalmazta, ennek kapcsán utalták a több, mint 40
millió Ft-ot. A hátralévő összegek visszafizetéséről a későbbiekben döntenek. Visszautalhatják
az egészet a 2011-es költségvetés terhére. Példátlannak tartja, amit Máté Lajos képviselő tett.
A bizottsági ülésen Máté Lajos képviselő is elfogadta a féléves beszámolót és a költségvetés
módosítását.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Tanúi voltak a polgármester megnyilvánulásának. A képviselő-testületet nem tájékoztatta
arról a költségvetés készítés időszakában, hogy az adótitok miatt meg nem nevezhető cég egy
összegben követeli vissza a tévesen befizetett adóját. Ez a polgármester felelőssége, ezért nem
érti a felháborodását. Nem ismerték a helyzetet, holott többször rákérdeztek.
Dr. Várnai László polgármester:
Az ellenérdekű fél álláspontját tényszerűen ismertetni minimum félrevezető a képviselőtestületi ülésen. Az álláspontjuk az volt és most is az, hogy áprilisban történt az adóbevallás,
amikor tényszerűen tudomásukra jutott a túlfizetés. Nem hamarabb. Hogy mit állít az
ellenérdekű fél, azt velük kell megbeszélni. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének egyik
képviselője a képviselő-testület megbízása nélkül, a hivatal háta mögött az ellenérdekű féllel
levelezni próbál azért, hogy rosszabb helyzetbe hozza a képviselő-testületet, mint amiben van.
Minden tény ismert. A tények ismertetésekor készült jegyzőkönyveket Pajor Kálmán képviselő
is aláírta valamikor áprilisban. Nem tudják hogyan kell egy 7 milliárd Ft-os költségvetést
kézben tartani és irányítani.
Kószó János képviselő:
Ha Máté Lajos képviselő az ügy tisztázását kívánta, akkor felkereste volna a Pénzügyi és
Városfejlesztési Főosztályt és összevetette volna, hogy ott mit mondanak. Amennyiben ez nem
így történt, akkor egyetért dr. Várnai László polgármesterrel abban, hogy rosszindulatúan és
kárt okozóan közelítette meg a képviselő az ügyet.
Máté Lajos képviselő:
Nem tudja, hogy miről beszél a Polgármester Úr. Kárt nem okozott senki. Egy cég átutalt a
városnak 137 millió Ft-ot. Erről januárban és februárban telefonon egyeztettek, majd
március 4-én egy levélben értesítette a várost, hogy visszakéri. Ez az ő pénze. A költségvetés
előkészítésének időszakában nem voltak birtokában ennek az információnak. Az más kérdés,
hogy elfogadta, nem tudják ebben a költségvetési helyzetben visszafizetni. Nem igaz, hogy ő
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okozta a kárt. Az okozta a kárt, hogy a költségvetés tárgyalásának pillanatában nem vették
figyelembe, ezt az összeget vissza kell fizetni.
Dr. Várnai László polgármester:
2010. április 8-án, az adóbevallás benyújtásakor szerzett hivatalosan tudomást a befizetésről.
Az összes többi telefonálgatás, vélemény, megjegyzés tulajdonképpen érdektelen. Az
adóbevallás megérkezését követően hivatalosan megkeresték az azt készítő céget, akikkel
június elején tárgyaltak. Szóban megállapodtak, majd a képviselő-testület meghozta a
döntését. Ezt követően 3 hét múlva megkapták az első levelet a cégtől, hogy nem tudják
tartani a megállapodást. Tájékoztatta őket, hogy a képviselő-testületi felhatalmazásától nem
térhet el. Arra vállalt kötelezettséget, hogy az előzetesen kialkudott 40 millió Ft-ot szeptember
20-ig megfizetik. Nem tudja, hogy mi a kérdés. Máté Lajos képviselő nem ért a pénzügyekhez
és nem bízik senkiben. Nem azokkal beszélte meg, akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak és a
város érdekeit képviselik.
Hunyadi Péter (ÜGYREND) képviselő:
Kéri, hogy a képviselő-testület határozatban utasítsa rendre a Polgármester Urat. A
polgármester feladata, hogyha valaki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem méltó,
másokat sértő megfogalmazásokat használ, vagy méltatlan magatartást tanúsít, rendre
utasítsa.
Dr. Várnai László polgármester:
Hunyadi Péter képviselő indítványáról kéri a képviselők szavazatát. Érintettséget jelent be,
ezért nem vesz részt a szavazásban.
Aki el akarja marasztalni a polgármestert, az igennel szavazzon.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 14:14:21
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Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
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Megállapítja, hogy az indítványt elutasította a képviselő-testület. További észrevétel nem
lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 14:14:59
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174/2010. Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének I. féléves
helyzetéről
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés I. féléves helyzetéről szóló
beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00003 Új napirendi pont

3.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának beszámolója a 2006-2010. évben
végzett munkájáról.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Pajor Kálmán képviselő:
A határozatban felsorolt munkákra vonatkozó dokumentumokat elhozta, ha valaki kétségbe
vonná a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság valamennyi tagja elmondta
véleményét a kiadott anyagról. Van közöttük, aki már sok cikluson keresztül képviselőként
tevékenykedett. Összességében mindenkinek az volt a megállapítása, hogy sohasem elég, de
amit közösen elértek, arra büszkék lehetnek és hozzá tudtak tenni Kiskunhalashoz.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Nem azt sugallta, hogy nem ért el eredményt a város az elmúlt négy esztendőben, de többet is
elérhetett volna. A lezárult, vagy most folyó pályázatok műszaki részét egészen biztosan
támogatta a bizottság, sőt zömüket kezdeményezte. A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottságnak és a Fidesz frakciónak is kezdeményező szerepe van abban,
hogy a város pályázatokat nyert és fejlődött. Ezt nem vonja kétségbe. Most nem kívánja
felsorolni ezeket a beruházásokat. Valóban egy közös munka eredménye. Lehet
együttműködésnek is nevezni, amikor azonosan szavaznak. Az előterjesztés jól összefoglalja
az elmúlt négy év eredményeit. Sajnálja, hogy kimaradtak azok a tételek, amelyeket felsorol a
bizottság a határozatában. Lehet, hogy amiatt, mert maximalista az ember és még többet
szeretne elérni.
Az elmaradt munkákat jellemzően a Fidesz-KDNP kezdeményezte és véleménye szerint nem
véletlenül maradtak el.
Szabó Károly képviselő:
Azt kéri Pajor Kálmán képviselőtől, hogy ne állítson valótlant. A bizottsági ülésről el kellett
mennie, de nem támogatta a kiegészítést.
A téma kapcsán, hogy nem tettek eleget, többet is lehetett volna, emlékeztetni szeretné a
képviselő-testületet, hogy a ciklus első költségvetésének tárgyalásakor nem támogatták a
Kuruc vitézek tere szociális lakótelep rehabilitációjáról szóló pályázatot, ami 45 millió Ft-ba
került volna és valamivel több, mint 400 millió Ft-hoz jutott volna a lakótelep.
Kiskunfélegyházán megvalósult. A Fidesz frakció elutasította. El lehet gondolkodni rajta,
hogy a Városgazda Zrt. telephelyvásárlására, vagy az Ady Endre utcai épület felújítására
kellett-e a pénz.
A Kuruc vitézek terén lakókkal szemben, általa minősíthetetlen határozatot hozott az
önkormányzat. Akkor még Halász Balázs és Dózsa Tamás Károly képviselő is a frakciójával
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szavazott. Halász Balázs Bajcsy-Zsilinszky utcai ötleténél, vagy Dózsa Tamás Károly tanyai
útfelújításainál nem hiszi, hogy nemmel szavazott volna. Ezért bosszantotta Pajor Kálmán
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén tett kiegészítésre
vonatkozó javaslata.
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
Visszautasítja Szabó Károly képviselő hozzászólását. A jegyzőkönyvvezető a jelenlévő
bizottsági tagok szavazatát jegyzi. A jelenlévők száma 7-ről 6 főre csökkent.
A lakótelep rehabilitációjával kapcsolatban azt gondolta, hogy sikerült meggyőznie Szabó
Károly képviselőt. A város azon elmaradott peremkerületei, ahol nincs járda, útalap,
infrastruktúra, ott sem másodrendű állampolgárok élnek. Ezen területek fejlesztésére nagyobb
hangsúlyt fektettek, mint egy aránylag jó infrastruktúrával ellátott, bár még szépíthető
lakótelepi részre, ezért nem támogatták. Úgy érzi, hogy ezt a képviselők többsége megértette.
Nem akarja szembeállítani a peremkerületekben lakókat a lakótelepen élőkkel.
Dr. Várnai László polgármester:
Mi az ügyrendi javaslat, miről szavazzon a képviselő-testület?
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő:
A személyeskedő kijelentésektől kéri, hogy tartózkodjanak és Szabó Károly vonja vissza
ezeket.
Dr. Várnai László polgármester:
Véleménye szerint nem kell valótlant állítani. Nem tudnak erről szavazni, mert sokan nem
voltak jelen a bizottsági ülésen a képviselő-testület tagjai közül. Halász Balázs képviselő
megerősítette, amit Szabó Károly képviselő mondott.
Csáki László képviselő:
Úgy készült, hogy a ciklus utolsó képviselő-testületi ülése ünnepi formában telik. A
beszámolót senki sem sajátíthatja ki magának. Az állampolgárok majd eldöntik, hogy sok,
vagy kevés. Ez egy kollektív munka, benne van mind a 30 ezer itt élő ember, a halasi
vállalkozók munkája. Véleménye szerint vannak területek, amelyekkel lehet dicsekedni. Az
elmaradt beruházásokat a jövőben kell megvalósítani.
Kéri, hogy tegyék ünnepélyessé ezt a mai napot. Négy év alatt megunta ezt a lakosság. A
választásokra tekintettel próbálják meg. Reméli, hogy a következő képviselő-testület jobban
összefog, nem pedig egymás ellen szövetkezik.
Dr. Várnai László polgármester:
Azt nem lehet, hogy bűncselekménnyel vádolják a polgármestert az utolsó képviselő-testületi
ülésen.
Dr. Nagy András Péter képviselő:
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A beszámoló a 4 éves munkát foglalja össze, nagyon szép anyag. Az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság is gratulál hozzá. Az egészségügyről szóló részt
másképp írta volna meg. Kiskunhalas kemény feltételeket szabott, mikor a privatizációt
végrehajtotta. Tulajdonképpen erővel vitték keresztül, hogy a kórház a HospInvest Zrt.
működtetésébe kerüljön. A 2 milliárd Ft-os beruházás és a több 100 millió Ft-os
műszerberuházás nem valósult meg. Emiatt kellett egy bizottságot alakítani és új szerződést
kötni. A HospInvest Zrt. csődje után ennek is köszönhető, hogy tiszta lappal tudtak indulni.
Voltak törekvések arra is, hogy másik cégnek adják el. Reméli, hogy a 3 milliárd Ft-os
fejlesztés előre viszi majd a kórházat. Azokat a károkat, amit a HospInvest Zrt. okozott, hogy
bizonyos szakmákat és a mosodát megszüntette, nehéz lesz helyrehozni.
Váradi Krisztián képviselő:
Pajor Kálmán képviselő előző hozzászólására szeretne reagálni. Kéri, hogy ne vezesse félre a
közvéleményt. Annak idején is az volt az indoklás, hogy a külterületen élő állampolgár sem
másodrendű.
Nem arról volt szó, hogy választani kell a peremkerületeken és a lakótelepeken élő
támogatása között. Ez a pályázat kifejezetten a lakótelepek környezetének a rehabilitációjára
volt kiírva. Közel 450 millió Ft fejlesztést tudtak volna elérni 45 millió Ft önerőért cserébe.
Helyette nem tudtak mást. Megközelítőleg fél milliárd Ft-os fejlesztésre mondtak nemet. Ez
felháborító, amit elmondott a múlt heti televíziós kampányműsorban is, amikor a FideszKDNP jelöltje a panelházakban élőkért kezdett el kampányolni, a panelprogrammal és olyan
dolgokkal, amit az elmúlt négy évben teljesen ellentétesen csináltak. Tetten érhető volt az
elmúlt ciklusban a lakótelepen élőkkel szemben folytatott politika. 2002-ben, a költségvetés
elfogadása után indult el a panelprogram, így 2003-tól tudtak hozzá csatlakozni és egészen
2008-ig működött. Az állam 1/3 részt ad abban az esetben, ha lakók is vállalják a költségek
1/3-át, valamint a települési önkormányzat is nyilatkozik arról, hogy költségvetésében 1/3
részét a felújításnak biztosítja. Népszerű volt ez a program. Sok lakóközösség pályázott. 20022008 között az önkormányzati támogatás mértéke meghaladta a 100 millió Ft-ot. Így
felújításként több, mint a háromszorosa jelentkezett ennek az összegnek, mert volt ahol
nagyobb önerőt is vállaltak a lakóközösségek. Bizonyára emlékeznek rá, hogy 2008-ban, a
költségvetés tárgyalásakor a Fidesz frakció azt mondta, hogy erre a támogatási formára
nincs szükség. Erről közel egy órát vitatkoztak és jegyzőkönyv készült róla. Nagy nehezen azt
a kompromisszumot tudták elérni, hogy legalább 50 %-ban vissza nem térítendő
támogatásként oda tudják adni a lakóknak az 1/3 részt. Sajnos így már elveszítette a
vonzerejét, mert a lakók teherbíró képessége véges, így is nagy energiát kellett a közös
képviselőknek a lakók meggyőzésébe fektetniük, hogy megéri. A pályázaton nem indultak el és
a következő évi költségvetésbe nem is került bele.
Két alkalommal is 100 millió Ft-okat vettek ki a lakótelepeken élők zsebéből és az ő
környezetük felújításának lehetőségét akadályozták meg. A külterületi fejlesztéseket is
megszavazták a lakótelepeken érintett képviselők. Nem gondolja, hogy minden képviselő csak
a saját körzetét képviseli. 24-en az egész várost is képviselik, nemcsak a saját körzetüket. Nem
kellene úgy gondolkodni, hogy mert abban a körzetben nem az ő képviselőjük van, azt nem
támogatják, sőt elveszik a forrásokat. Ők következetesek voltak, valahányszor olyan ügyről
volt szó, amely az önök képviselőjének körzetét érintette, minden alkalommal egységesen
megszavazták. Sosem mentek csak azért szembe a lakosság érdekeivel, hogy pártérdekeket
jelenítsenek meg. Következetesen kell kommunikálni és érvelni.
Pajor Kálmán képviselő:
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A költségvetés akkori feszített helyzetében a 45 millió Ft-os önerő azt jelentette volna, hogy
máshonnak kell elvonni. Ez a költségvetési év már eltelt, kár vele érvelni.
Emlékezete szerint a napirend előtti felszólalásai és interpellációi zöme a bizottsági
határozatban felsorolt munkák sürgetésére vonatkozott. Emiatt és a kiskunhalasiak
érdekében vitatkozott, nem öncélú pártvitákról volt szó, mint elhangzott. Elmaradt és
késedelmes munkákat reklamált meg. Az átlagnál erősebb hangnemet is meg kellett ütni
néha. Ha ez valakit sértett, attól elnézést kér. Minden kampányoló a pártviták ellen
beszél, mintha nem tudná, hogy a képviselő-testület egy politikai testület. Ez is az és a
következő is az lesz, függetlenül attól, hogy kik lesznek a tagjai.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ha a szavazás pillanatában valaki nincs jelen, az nem szavazhat, mert nem szabályos.
A Kuruc vitézek terét egyszer már kialakították, járdák, aszfaltos utak, szép parkok vannak
padokkal, pingpongasztallal. Karban kellett volna tartani. Nem úgy kell építkezni egy
városban, hogy valamit megcsinálnak és 25 évig rá sem néznek. Jó lett volna, ha odakerül az
a pénz. Az Esze Tamás lakótelep védelmében is mondja. Az Esze Tamás lakótelepen nincsenek
kiépített járdák, utak, virágoskertek. Nincs a Kanizsa térhez hasonló sportlétesítmény. Azt a
pénzt az Esze Tamás lakótelepre kellett volna vinni. Ezek szerint nem volt erre lehetőség.
Sajnálja, hogy nem valósult meg. A külterületeken kívül nagyon sok ilyen terület van. Ilyen a
Sóstói lakótelep is. Meg kell nézni, hogy néznek ki ott a közterületek. Bozótos, gazos területek.
Ha megkapja a felhatalmazást, nem fogja feladni a harcot, hogy oda forrást szerezzen.
Örül a helyi buszközlekedés beindításának, mert sokan számítottak rá. A külterületeken élők
bejutását is meg kellene oldani kisebb buszokkal.
Örül, hogy az Esze Tamás lakótelepen is megépült a 4-es és az 5-ös háztömb között az
aszfaltozott út. Annak idején ígéretet kapott Polgármester Úrtól, hogy amint elkészül az 5-ös
háztömb, elkészül a kövesút is. Az ott élők évekig vártak, sárban jártak térdig, a kocsijukból
nem tudtak kiszállni. Szerencsére a megyei fenntartású Pethő Intézet odaköltözött, s így meg
kellett építenie a városnak ezt az utat.
Szabó Károly képviselő:
Nem akar reagálni Aradszky Lászlóné képviselő hozzászólására, mert véleménye szerint a
képviselő asszony nem tudja miről van szó. Nem tudja, hogy mit takart a pályázat. Volt
Budapesten, mert kíváncsi volt az új Kormány panelprogramjára. Szeptember 16-án Bencsik
János államtitkár úr tartott előadást ebben a témában. Évente 150 ezer lakás felújítását
tervezik. Ehhez 100-150 ezer munkahellyel kalkulálnak, akiket a kisvállalkozók alkalmaznak
majd. A forrása a szén-dioxid kibocsátás elmaradása után járó kvóta.
Egy hónapig várják a javaslatokat, amelyeket lehet, hogy beépítenek. A pályázatot idén nem
írják ki, hanem jövőre. Leghamarabb 2012-ben lehet ebből valami. Illúziói ne legyenek az
embereknek. Nemcsak panelban lakók pályázhatnak. Adják be mielőbb, mert szerencsés
esetben nyernek.
Váradi Krisztián képviselő:
Pajor Kálmán felvetésére szeretne megint reagálni, mert félrevezetésről van szó. Pajor
Kálmán képviselő szerint azért kellett a pénzt a panelprogramtól visszavonni, mert abban az
évben annyira szoros volt a költségvetés, hogy nem jutott volna rá.
Volt 30 millió Ft a Városmenedzser Kft. értelmetlen működtetésére, 50 millió Ft a Városgazda
Zrt. egykori topmenedzsmentjének a bérére, amiből most vádemelés lett, Kínába utazgatni,
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Régió Naplót támogatni? Volt pénz debreceni cégnek 10 millió Ft-ot kifizetni olyan munkáért,
aminél valódi teljesítés nem történt?
Aradszky Lászlóné képviselő felvetésére elmondja, hogy azt a pályázatot a Kuruc vitézek
terén lehetett volna megvalósítani. A képviselő asszony szerint, ha az Esze Tamás lakótelepen
nem valósulhat meg, akkor máshol se. Nem ők költöttek volna 400 millió Ft-ot erre, hanem
pályázati pénzt tudtak volna nyerni 10 %-os, minimális önerővel. Véleménye szerint luxus egy
városnak kihagyni, ha 400 millió Ft-ot elnyerhetnek olyan pályázatra, amely 1500 ember
lakókörnyezetét változtatná meg jó irányba 40 millió Ft-ért cserébe.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Örül, hogy ennek a képviselő-testületnek a mandátuma lejár. 2010. szeptemberében a 3.
napirendi pont Kiskunhalas Város Önkormányzatának beszámolója a 2006-2010. évben
végzett munkájáról és arról beszélnek, hogy ki, mit akadályozott meg a másik szerint. Ebben a
kiadványban ennek a képviselő-testületnek a sikerei és az eredményei vannak benne. Úgy
látja, hogy ez a képviselő-testület nem tud örülni a sikereinek és nem büszke az elért
eredményeire. Ő büszke, pedig ő töltötte a legkevesebb időt az önkormányzatban. 10 év múlva
is meg tudja mutatni, hogy ez a képviselő-testület, aminek a tagjai, ennyit tett a városért.
Biztosan lehetett volna másképp csinálni, ha mások ülnek ezekben a székekben. Másoknak
más elképzelései lettek volna, máshogy vitték volna a beruházásokat. Ez a képviselő-testület
ennyit tudott teremteni. Megköszöni a munkát.
Horváth Etelka képviselő:
Az előterjesztés egy szép és nagyon korrektül elkészített anyag, amivel Kiskunhalas város
polgárai a Halasi Tükör nyári számaiban találkozhattak „Beszámoló” címmel. Véleménye
szerint a négy év alatt elért eredmények mindenképp pozitívumként könyvelhetőek el.
Nyilvánvalóan 100 dolgot elvégeztek, 500 dolgot nem tettek meg a lakosság elvárása szerint.
Ez utóbbira kell koncentrálniuk a következő négy évben egy kicsit jobban. A felújítások,
beruházások nagy része pályázaton elnyert összegek révén valósulhatott meg. A pályázati
pénzeket komoly pályázatírói tevékenység mellett nyerhették el. Ebben a tekintetben komoly
dicséret illeti a hivatal munkatársait, az intézményeket, azokat a vállalkozókat, akik sokat
tettek azért, hogy a saját költségvetésükből biztosított forrásból jelentős állami, esetleg uniós
forrásokat is a városba hozzanak, ezzel is gyarapítva és szépítve Kiskunhalast.
Azt szeretné, ha a következő önkormányzat is erre a munkára koncentrálna. A panellakások
felújításához szükséges 40 millió Ft-ot ki tudták volna gazdálkodni, ha máshogy osztják szét a
forrásokat a költségvetésben. 400 millió Ft-ot eredményezett volna olyan lakótelepi lakások
felújítására, amelyre az ott lakók nem képesek. Reméli, hogy lesz még ilyen, de addig sok év
eltelik. 2008-ban fizettek ki utoljára erre, legközelebb pedig 2013-ban lesz rá lehetőség.
Nagyon fog hiányozni a lakótelepeken lakóknak ez az 5 év kiesés.
Gondolniuk kell a külterületeken lakókra is. Majd amikor a következő önkormányzat ebben
költségvetési lehetőséget lát, akkor biztosítson is forrást az ő életminőségük javítására.
Véleménye szerint az anyag szép, amit köszön a készítőinek. A Martonosi Pál Város Könyvtár
helyismereti gyűjteményének gondozójaként nagy örömmel fogja mindazoknak a kezébe adni,
akik majd valaha kíváncsiak lesznek arra, hogy 2006-2010 között mi történt Kiskunhalason.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Szabó Károly hozzászólására szeretne reagálni, miszerint ő is elutasította a Kuruc vitézek
terének rehabilitációs pályázatát. Az elmúlt hetek tudatában elképzelhetőnek tartja, hogy
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másképp cselekedne. Köszöni, hogy az útépítéseket támogatták. A külterületeken igyekeztek
sok dűlőutat karbantartani, mert arrafelé még nagyobbak a problémák, mint a lakótelepeken,
vagy a belterületen. Véleménye szerint az új kormánynak is vannak elképzelései a lakótelepi
ingatlanok karbantartásával kapcsolatban. Oda kell majd csatlakozniuk és lehetőséget
biztosítani a lakótelepeken élőknek.
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Nem szeretne parttalan vitát nyitni, mert megvan minden oldalnak a maga álláspontja. A
televíziónéző, aki otthon hallgatja a vitákat, sokat nem biztos, hogy ért belőle. Lehet, hogy
inkább keresnek egy másik csatornát, ha egyáltalán van még olyan ember, aki hajlandó ezt
nézni. Sajnálja, hogy ide jutottak, 4 év alatt ennyit vitatkoztak és nem tudták elérni, amit
szerettek volna. A 4 év alatt nem kis eredményeket értek el, ami benne van a beszámolóban.
Egy kicsit ki kell egészítenie. 2006 végén, 2007 elején jelentette be, hogy egy ifjúsági
koncepció kialakításán dolgozik, aminek van egy intézkedési terve. A hivatal apparátusával
együtt dolgozva kialakult egy koncepció, amit egyhangúan elfogadott a testület.
Azon ellátatlan tevékenységekről szeretne szót ejteni, amelyről nincs szó a beszámolóban.
Ennél sokkal több oldalas lehetne a beszámoló. Annyi európai uniós forrást sikerült elnyerni,
amit az előző testületnek nem. Nem tudja, hogy a lakossági kérések hány százalékát sikerült
teljesíteni. Nem azért, mert nem jelezték, hanem mert valami miatt nem hajtották végre.
Korrekt, ha azt a választ adják, hogy nincs rá forrás. Miért nem végeztek el olyan munkákat,
amit határidő megjelölésével vállaltak? Van olyan 3 évvel ezelőtti interpellációja, amit 2-3
alkalommal is megismételt, de még mindig nincs kész. 3 évet kellet várnia a Fazekas Gábor
utcai újságosbódé problémájának megoldására. Rajta, mint önkormányzati képviselőn kéri
számon a lakosság, hogy miért nincs kész. Nem a hivatalt akarja támadni, nyilvánvalóan az
apparátusnak is megvan a dolga, továbbítja a cég felé, akik adnak rá egy választ.
Csodának tartja, hogy a döntéshozó és a végrehajtó hatalom közötti különbségek ellenére
ennyi eredményt el tudtak érni. Nyilvánvaló, hogy lett volna több energia, több lehetőség.
A következő képviselő-testületnek jobban oda kell figyelnie és a prioritásokat meghatároznia.
Mindenki elmondta a véleményét a beszámolóról, ezért ő is szeretné. A választók október 3-án
majd eldöntik, hogy kinek hisznek. Ez már tavasszal is megtörtént.
Az ifjúság területét sokan nem tartják jelentősnek. A kiskunhalasi szervezetek pályázatait sem
a Nemzeti Civil Alapprogramnál, sem a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatnál, sem az
ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél nem akarták elfogadni több esetben.
Ennek megvolt a maga oka. Olyan intézkedések történtek a városban, amelyeket nem lehet
teljesnek nevezni, de az ifjúságügy helyzete javult. A Halasi Tükörben is lehet olvasni, hogy a
civil szervezetek milyen forrásokat tudnak elnyerni, azért hogy a fiatalok jövőjéért tegyenek,
aminek az eredményét 5-10 év múlva lehet lemérni.
Ez egy olyan terület, amit azonnal nem lehet mérni, talán majd a népességmutatókkal. Bízik
benne, hogy ebből a szempontból sikerül helyre tenni a várost.
Dr. Várnai László polgármester:
Ismerteti a beszámoló bevezetőjét (ld. előterjesztés 1. oldal).
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
No: 5
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175/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának beszámolója a 2006-2010. évben végzett munkájáról
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2006-2010. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00004 Új napirendi pont

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kiskunhalasi városi bölcsőde felújításához többletfedezet biztosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Barta József Városfejlesztési osztályvezető:
Az előterjesztés azt a beruházást tartalmazza, amit ez a képviselő-testület készített elő. Ez egy
153 670 ezer Ft értékű bölcsőde felújításról szólt. Az annak idején megszavazott önereje 15,5
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millió Ft volt. Most magát a kivitelezési munkát pályáztatták meg. A pályázat benyújtásakor
leadott tervdokumentációt kiviteli tervvel kellet megerősíteni még a számítások elvégzéséhez.
Bizonyára akkor alaposabban körbejárták a tervezők a kérdést, mint az engedélyes terv
készítésénél. Minimális műszaki tartalom változást is tartalmazott az a tervdokumentáció,
amit kiadtak ármegállapítás céljából. Az anyagot 6 pályázó vitte el, de csak 5 adott be
közülük pályázatot. A legalacsonyabb ár is 12 millió Ft-tal volt magasabb, mint a
pályázatban meghatározott. Ez betudható annak is, hogy több idő eltelt a pályázati
dokumentáció elkészítése óta, illetve az ÁFA 1,2 %-ról 1,25 %-ra változott, ami mintegy 6
millió Ft eltérést okoz. Az ÁFA többlet kompenzációs pályázaton visszaigényelhető. A
képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a hiányzó 11-12 millió Ft-ot biztosítja-e. Addig
nem lehet pályázati győztest hirdetni, amíg nincs rá fedezet a költségvetésben.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a létszámbővítés mellett munkahelyet is teremt
a beruházás.
Dr. Várnai László polgármester:
Amennyiben a képviselő-testület elutasítja az előterjesztést, újra ki kell írni a közbeszerzést.
Vélhetően, ismerve a számokat és a tényezőket, ami miatt az eredeti költségvetés módosult,
nagyjából hasonló pályázatok érkeznek majd. Nem kívánja befolyásolni a képviselő-testületet,
mert a beruházás megvalósítása és a forrás biztosítása már az új testület feladata. Az idővel
való gazdálkodás miatt tárgyalják ma az előterjesztést. Ha pozitív döntés születik, akkor
eredményt lehet hirdetni. Új közbeszerzés esetén 2011. tavaszán kerül újra a képviselőtestület elé, nagyjából ugyanezekkel a számokkal, ha addig nem csökkentik az ÁFA-t, illetve
nem csökkennek az építőanyagárak.
Máté Lajos képviselő:
Véleménye szerint az előterjesztés nem teljesen arról szól, mint amit Barta József
Városfejlesztési osztályvezető az előbb ismertetett. 19,5 millió Ft építési többletköltségről van
szó, nem 12 millió Ft-ról. Korábban emlékei szerint 2.5 millió Ft-tal pótolták ki az eredeti
összeget. 150 millió Ft-ból 10 gyermek bölcsődei elhelyezését biztosítják, ami nagyon
magasnak tűnt, figyelembe véve a csak 10 %-os önerőt. A fajlagos költség, 11 millió Ft
gyermekenként, akkor is magas.
A legkisebb árajánlat elfogadása esetén lenne elég a kért összeg, de nem biztos, hogy az nyer,
mert nincsenek átvizsgálva az ajánlatok. Formai hibák mellett tartalmi hibák is
előfordulhatnak, ami miatt a legalacsonyabb ajánlatot ki kell zárni a versenyből.
A Közösségek Házának felújítása kapcsán már találkoztak azzel a problémával, hogy nagyon
megnőttek a költségek. Végül megítélte a kért összeget a képviselő-testület, de olyan műszaki
tartalomcsökkentéseket követeltek a kivitelezőktől, amivel csökkenteni tudták a költségeket.
A tervező tudja, hogy mekkora keretbe kell beleférnie, ezért olyan műszaki megoldásokat
kellene javasolnia.
Kérdések
Horváth Mihály képviselő:
Hol van a költségvetésben erre plusz forrás?
Pajor Kálmán képviselő:
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Valamilyen határidőt elmulasztanak-e, ha újra kiírják a közbeszerzést? Előfordulhat-e, hogy
elveszik a megnyert pályázat?
Jerémiás Béláné képviselő:
Hány munkahelyet teremt a beruházás?
Barta József Városfejlesztési osztályvezető:
Nem tudja megmondani, hogy hány új munkahelyet teremt. A költségvetésben az eredeti
összeg szerepel. Az ÁFA-t vissza lehet igényelni, de a költségvetésben ennek is szerepelnie
kell.
Véleménye szerint változtatni kell a terveken. Az újratervezés 6-7 millió Ft-ba biztosan
belekerülne. Az alapterületen nem lehet változtatni, mert az a létszámból függ. Az épület
műemléki jellegű, amihez nem olcsó hozzáépíteni. Az Ady Endre utcai épületet olcsóbb lenne
bővíteni. A pályázat beadásakor ez látszott jó megoldásnak. Erre van kidolgozva a pályázat.
A lift és a pince nem csökkenti az árat. Egy másik helyen sokkal többet el kellene költeni, hogy
hasonló összegbe kerüljön.
Nem tudja elképzelni, hogy ne lenne lehetőség új közbeszerzést kiírni. Az idő kezelhető, de
nem lesz sokkal olcsóbb.
Jekő Attila képviselő:
A bölcsőde korszerűsítésére és a férőhelybővítésre szükség van. Erre lehetett pályázni. 20
millió Ft-ból az Ady Endre utcát is ki tudnák bővíteni. Mindegy, mert ezt az utat kezdték el
járni.
A pályázat megnyerésétől számítva 2 éven belül kell megkezdeni a kivitelezést. Ezen belül
vannak új pályázati kiírás esetén is.
Nem az első eset, hogy az engedélyes terveknél elkészített költségvetés sokban eltér a kiviteli
tervektől. A pályázatokat kezelő rendszerrel véleménye szerint probléma van. Már említette,
hogy pályázati felelősre lenne szükség, ahogy volt régen is. A következő képviselő-testületnek
erősítenie kell ezt a vonalat a hivatalon belül.
Az lenne a legegyszerűbb, hogy új eljárást írnának ki. Nem biztos benne, hogy új közbeszerzés
kiírásakor ugyanezeket az összegeket ajánlanák a kivitelezők, mert most már mindenki tudja,
aki beszállt a versenybe, hogy milyen árat várnak el. Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
oldalán meg is tudja nézni, hogy mekkora összeget nyert az önkormányzat. Abból ki tudta
kalkulálni minden ajánlattevő.
Abban igazat ad Máté Lajos képviselőnek, hogy tárgyalásos eljárást tartsanak, ha a
jogszabály engedi. A megversenyeztetett kivitelezők egy ekkora beruházásnál tudnak annyit
engedni, hogy beleférjenek az előre eltervezett önerőbe. Az a kérdés, hogy lehet-e tárgyalásos
közbeszerzést kiírni, amit a közbeszerzési szakértő mond meg. A műszaki tartalmon nem
nagyon lehet változtatni, mert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem fogja támogatni. A
versenyt tovább kell generálni és az 5, vagy több kivitelező gyúrja tovább az ajánlatát.
Egyeztetett a bölcsődevezetővel arról, hogy az Ady Endre utcába történő átköltözésnek
köszönhetően, ahol 3 nagy csoportszoba van, a több gyereket is el tudják helyezni. Korábban
úgy volt, hogy január, februárra elkészül a beruházás és a bölcsődébe ezért jóval több
gyereket vettek fel.
Felhívja a figyelmet, hogy számoljanak a jövő évi költségvetés tervezésénél a két plusz
státusszal, ami a férőhelybővítésből adódik.
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Javasolja, hogy nyilvánítsák érvénytelennek a közbeszerzést és próbáljanak egy kedvezőbb
árat elérni.
Máté Lajos képviselő:
A Közbeszerzési Bizottság elnökeként telefonon megkeresték olyan kiskunhalasi vállalkozók,
akiknek lennének javaslataik a műszaki tartalom csökkentésére. Azt nem tudja, hogy indultake a pályázaton. A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta, hogy
nehezményezte, a pályázati borítékbontásba nem vonták be a Közbeszerzési Bizottságot. A
Közösségek Háza felújításánál 10 millió Ft-os megtakarítást értek el, pedig ennél kisebb
értékű beruházás volt. Álláspontja szerint 10-11 %-kal csökkenteni tudják a költségeket azok
a vállalkozók, akik Jekő Attila képviselő szerint egy nyíltabb versenyben találkoznak. Ha van
elég idő, az áttervezés is gazdaságosabb lenne. Barta József osztályvezető tájékoztatása
szerint a legnagyobb költségtényező, hogy valamikor ezen a területen mocsár volt. A
talajmechanikai adatok alapján derült ki, hogy rendkívül költséges technológiával lehet a
területen építkezni a víz alatt. Elképzelhetőnek tartja, hogy olcsóbb lenne, ha nem akarnának
olyan mélyen építkezni. Új pályázat kiírását támogatja, mert nem tartja elfogadhatónak, hogy
90 %-os támogatottságú pályázat mellett döntöttek, így pedig több, mint 20%-os lenne az
önerő. Még a 10 %-os önerőt is sajnálták ahhoz mérten, hogy a férőhelyek száma csak tízzel
nő.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az Intézményfelújítási Bizottság munkája kapcsán beszélgetett a bölcsődevezetővel. Két
csoportszobát bővítenek. 10 millió Ft-ba kerül a bővítés gyermekenként, ami véleménye
szerint ilyen szűkös keretek között luxus. 160 millió Ft-ból új bölcsődét is fel lehetne építeni,
ami korszerű és XXI. századi. Át kell gondolni, kell-e ez ebben a formában, vagy inkább egy
új épületben gondolkodjanak.
Pajor Kálmán képviselő:
Megnyugtatta, hogy nem veszik el az eddig tett erőfeszítés a korszerűsítésre és van idő akár a
tervek átdolgozására is.
Nem arról van szó, hogy az árak, vagy az ÁFA csökken. Attól az eljárástól vár eredményt,
amit a Közösségek Háza felújításánál is alkalmaztak.
Egy versenyben redukálni lehet a költségeket a műszaki tartalom lényeges csökkentése nélkül.
Más technológiát alkalmaztak, ami olcsóbb volt, de ugyanúgy megfelelt a célnak. Egész
biztosan a kivitelezők eszébe fog jutni néhány költségcsökkentő tényező, annak reményében,
hogy elnyerik a kivitelezést. Javasolja, hogy ne támogassák a mostani többletigényt. Megér
egy-két új eljárást, főleg annak fényében, hogy ezzel nem veszélyeztetik a projektet. Csak
abban bízhatnak, hogy a verseny révén csökkennek az árak.
Kószó János képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén Jekő Attila képviselő úgy
tájékoztatta őket, hogy személyesen tárgyalt a bölcsőde illetékeseivel az átmeneti és a
végleges elhelyezéssel kapcsolatban. Végül nem a kórház területére, hanem az Ady Endre
utcába költözik ideiglenesen az intézmény.
Az Ady Endre utcai ingatlant haszontalanul tartják bezárva a rá költött 41 millió Ft ellenére.
Vannak olyan vélemények, hogy az Ady Endre utcai épületnek jobbak az adottságai, mint az
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eredeti bölcsődéé a felújítás után. Véleménye szerint azt kell megvizsgálni, hogy tudnák az
Ady Endre utcai épületet úgy hasznosítani, hogy egy jobb bölcsődei teret alakítsanak ki
néhány millió Ft ráköltésével. Akkor nem kellene a felújítás költségeivel foglalkozniuk és
azzal, hogy milyen lesz azt követően. Javasolja, hogy ne támogassák a többletigényt, s írjanak
ki új közbeszerzést. Ha eredményesen zárul, azaz a pályázatban vállalt műszaki feltételeknek
megfelel és többletforrásra sincs szükség, akkor érdemes vele foglalkozni. Egyébként pedig az
Ady Endre utca irányába kell elmozdulni. Véleménye szerint nem olyan nagy bűn, ha egy
ésszerűtlen fejlesztés megítélt forrását visszaadják. Feleslegesen ne használják az ország
pénzét, lehet, hogy jobb helyre is tudnák adni. Az Ady Endre utcai épületet meg kell vizsgálni,
igazak-e azok a vélemények, amelyeket a bölcsődei személyzet alakított ki, hogy végleges
elhelyezésre is ideálisabb lenne.
Horváth Etelka képviselő:
Egyetért Kószó János képviselő hozzászólásával. A bölcsőde jelenlegi épülete műemléki
jellegű polgárház, aminek a karbantartására is költeniük kell, mert védettséget élvez. Kéri a
Műszaki Osztályt és Tóth Péter főépítészt, hogy ne hagyják a jövőben sem ezt figyelmen kívül,
bármilyen megoldás is születik.
Horváth Mihály képviselő:
A beruházási folyamatokban foglalkozása révén is tájékozott. Az eddig elhangzott
hozzászólások mindegyikében van valami megfontolandó. Jekő Attila képviselő hozzászólását
tartja a leggyakorlatiasabbnak. Nem kis dilemmáról van szó. Érdekes tényező a fajlagos
költség is. Az önkormányzatok sosem voltak jó helyzetben az ilyen tárgyalásoknál. A
tárgyalási pozíciójuk egy kényszerhelyzetből adódott és az utóbbi időben ez még inkább
romlott. Egyetért azzal, hogy tárgyaljanak és próbálják a pozíciójukat erősíteni.
Dr. Várnai László polgármester:
Ha nem adnak rá pénzt, akkor automatikusan újra kiírják a közbeszerzési eljárást. Barta
József Városfejlesztési osztályvezető úgy tájékoztatta, hogy nincs lehetőség tárgyalásos
közbeszerzésre. A mostani eljárást ismétlik meg. Ha a képviselő-testület nem támogatja az
elterjesztést, akkor a közbeszerzési szakértő meg tudja indokolni, hogy miért érvénytelen az
eljárás. A továbbiakat egy következő képviselő-testületi ülésen kell eldönteni.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és kéri a képviselő-testület tagjainak szavazatát.
Aki támogatja az előterjesztést, az igennel szavazzon, aki nem támogatja, az nemmel, vagy
tartózkodjon.
No: 6

28

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:31:58

>1341<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

0
14
5

0.00%
73.68%
26.32%

0.00%
58.34%
20.83%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%
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100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

176/2010. Kth.
Kiskunhalasi városi bölcsőde felújításához többletfedezet biztosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és
férőhelybővítése Kiskunhalason” című, DAOP-4.1.3.C-2f-2009-0003 jelű pályázat
megvalósításához a közbeszerzési eljárás során felmerült 19.500.000.- Ft építési
többletköltséget nem biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi, Városfejlesztési főosztályvezető
Barta József városfejlesztési főosztályvezető
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00005 Új napirendi pont

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 7
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:32:49

>1342<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

66.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

16
0
8

100.00%

66.67%
0.00%
33.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

177/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása.
Határozat
Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi
módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a
közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 27.
Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea szervezési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00006 Új napirendi pont
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településszerkezeti tervének 2010. évi módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság kiegészítésével együtt javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását, miszerint a rendezési terv következő módosításakor a tervező
vizsgálja meg a hátsó telekhatár felőli homlokzati magasság kérdését, különös tekintettel a
tűzfalak takarására, valamint vizsgálja meg a lakóövezetben létesítendő szélkerekek kérdését
is.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:33:44

>1343<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

66.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

16
0
8

100.00%

66.67%
0.00%
33.33%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

178/2010. Kth.
Kiskunhalas város Településszerkezeti tervének 2010. évi módosítása
Határozat
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1. A Képviselő-testület az Új-Lépték Bt. által 2010. januárban 16-2009 munkaszám alatt
készített módosítási dokumentáció alapján Kiskunhalas város T1 jelű külterületi és T2 jelű
belterületi módosított településszerkezeti tervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a rendezési terv következő módosításakor a tervező
vizsgálja meg a hátsó telekhatár felőli homlokzati magasság kérdését, különös tekintettel
a tűzfalak takarására, valamint vizsgálja meg a lakóövezetben létesítendő szélkerekek
kérdését is.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Várnai László polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2010.
évi módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A szakmai felügyeletet ellátó állami főépítészt természetesen a módosítási eljárásba bevonták,
az általa tett szakmai észrevételeket a módosításba beépítették. Más ellenvéleménye nem
volt.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását.
No: 9
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:35:31

>1344<

Minősített

Eredménye
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Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

62.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

15
0
9

100.00%

62.50%
0.00%
37.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2010. (IX.29.) sz.
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010. (IX.29.)
számú önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2001.(03.01.) számú rendelet
módosításáról
Kiskunhalas képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 1999. évi
CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1), (3)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/
bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló – módosított – 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban:
OTÉK) 2. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve a Dél-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai,
Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete, a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Szolnoki
Bányakapitányság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda, a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, a Bács Kiskun Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi
Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, a Városi
Rendőrkapitányság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság, a
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Hivatala, Balotaszállás Község Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata,
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Imrehegy Község Önkormányzata, Kéleshalom Község Önkormányzata, Kiskunmajsa Város
Önkormányzata, Kunfehértó Község Önkormányzata, Pirtó Község Önkormányzata, Tázlár
Község Önkormányzata, Zsana Község Önkormányzata, T-COM Nyrt. Szegedi Szolgáltatási
Központ, Emitel Zrt. Kiskunhalas, Halas-kábel TV Szolgáltató Kft., EDF Démász Hálózati
Elosztó Kft. Szeged, Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szeged, Halasvíz Kft., Magyar Közút
Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága véleményének kikérésével – az Új-Lépték Tervező
Iroda Bt. által 16-2009. munkaszámon készített dokumentáció alapján – a következőket rendeli el:
1.§
(1) Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(03.01.) Ktr. rendelete
(továbbiakban: Rendelet) bevezető szövegének helyébe jelen rendelet bevezető szövege lép.
2.§
(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdés felvezető szövege helyébe „A város közigazgatási területén az
Étv. szerinti építési tevékenységet folytatni” szöveg lép.
(2) A Rendelet 1. § (3) a) pontja felsorolása kiegészül a következő szövegrésszel:
„belvízveszélyes terület határvonala
széleróziónak kitett terület.”
(3) A Rendelet 1. § (4) a) pontja felsorolása kiegészül a következő szövegrésszel:
„rekultiválandó terület határa,
helyi városképvédelmi terület határa,
közterületként használandó telekrész határa.”
3.§
A Rendelet 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) Az SZ-2 tervben ÜÜ jellel körülvett telekrészek beültetési kötelezettséggel
terheltek. A telekrész beültetése gyeppel, 150 m2-enként 40 db cserjével és 150 m2-enként 1 db
nagy lombkoronájú fával történjen.”
4.§
(1) A Rendelet. 10. § címe helyébe a következő cím lép „Tilalmak, közterületként
használandó telekrész”
(2) A Rendelet 10. § új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az SZ-2 terven >közterületként használandó telekrész határa< jellel lehatárolt
földrészlet nem zárható el a közhasználat elől, a vele szomszédos telkeken álló épületek
homlokzatkialakítása szempontjából is közterületnek tekintendő.”
5.§
A Rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A területen az OTÉK 12. § (3) 5. pontja alatt szereplő „egyéb gazdasági építmények”
közül – az egyéb jogszabályokban előírt követelmények teljesítése esetén – a
következőkben felsorolt tevékenységek építményei engedélyezhetők:
a) A feldolgozóipari tevékenységek közül
1. Kenyér, friss pékáru gyártása
2. Édesség gyártása
3. Tésztafélék gyártása
4. Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
5. Táskafélék, szíjazat gyártása
6. Egyéb kiadói tevékenység
7. Egyéb sokszorosítás
8. Háztartási kerámia gyártása
9. Divatékszer gyártása
10. Hangszergyártás
34

11. Sportszergyártás
12. Játékgyártás
13. Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység
b) A kereskedelem, javítás közül mindegyik tevékenység, kivéve a gépjárműjavítás
-karbantartás és a nagykereskedelem.”
6.§
A Rendelet 25. § (2) bekezdés 1. felsorolásában a „100 méter” szövegrész helyébe a „75
méter” szöveg lép.
7. §
A Rendelet 26. § (2) bekezdés 1. felsorolásában a „100 méter” szövegrész helyébe a „75
méter” szöveg lép.
8. §
(1) A Rendelet 29. § (3) bekezdés c) pontjában „a szomszédos telek építési helyéhez”
szövegrész helyébe az „attól”szöveg lép.
(2) A Rendelet 29. § (3) bekezdés e) pontjában a „T-2” szövegrész helyébe az „SZ-2”szöveg
lép.
A Rendelet 29. § (10) bekezdés új mondattal egészül ki: „Az előírt építménymagassági érték a
telek beépíthető területének 30 %-án technológiai szükségesség (daruzott csarnok, targoncás
rakodás, stb.) esetében 25,0 m-ig emelhető.”
9. §
(1) A Rendelet 37. § (1) bekezdés c) pontjában a „T-2” szövegrész helyébe az „SZ-2”
szöveg lép.
(2) A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szélenergiát hasznosító berendezés
 belterületen 200 kW összteljesítményig KG és IG övezetekben, lakó és vegyes besorolású
terület határától legalább 30 m-re és legfeljebb 25 m teljes magassággal,
 külterületen magassági és teljesítménykorlátozás nélkül, az SZ-2 terv hatálya alá vont
terület 300 méteres körzete kivételével, egyéb jogszabályok keretein belül, a Kiskunsági
Nemzeti Park hozzájárulása esetén bárhol
engedélyezhető.”
(3) A Rendelet 37. § (3) bekezdésében a „T-2 terven” szövegrész helyébe az „SZ-2 terven”
szöveg lép.
10. §
Hatályát veszti a Rendelet:
a) 4. § (3) bekezdése.
b) 10. § (1) bekezdés 2. felsorolás.
c) 15. § (2) bekezdés 2. mondatának „a T-2 és” szövegrésze.
11. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti. E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba
lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, ha azok építtető számára kedvezőbbek.”

00008 Új napirendi pont
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8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez.
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: 10

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:36:15

>1345<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

62.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

15
0
9

100.00%

62.50%
0.00%
37.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

179/2010. Kth.
Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog bejegyzéséhez

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas belterület 6046/2 hrsz alatti
ingatlanon a 6046/3 hrsz ingatlan gázellátását biztosító nagy nyomású gázvezeték fektetéshez
és a vezeték és biztonsági övezete területére vonatkozó szolgalmi jognak az ingatlan
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész,
Halas Acél Kft. Kiskunhalas, Majsai út 14.
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1-3.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kőrösi úton építési hely kijelölése.
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: 11
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:37:00

>1346<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

62.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

15
0
9

100.00%

62.50%
0.00%
37.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

180/2010. Kth.
A Kőrösi úton építési hely kijelölése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az építési szabályzat 35. §-ban meghatározottak
szerint eljárva építési helyet jelöl ki a Kőrösi út, 6398/9 hrsz alatti közterületen, a
tűzoltólaktanya bejárata előtt védőtető építés céljából. A védőtető felépítéséhez a tulajdonosi
hozzájárulást megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Babud Jenő tűzoltóparancsnok
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.
No: 12

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:37:44

>1347<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

62.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

15
0
9

100.00%

62.50%
0.00%
37.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

181/2010. 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:

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

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:
1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2. Könyvkiadás
3. Egyéb kiadói tevékenység
4. Könyv-kiskereskedelem
Kiegészítő tevékenysége:
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
kulturális képzés
iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
foglalkoztatást elősegítő képzések
megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
szakmai továbbképzések
kötelező felkészítő képzések
máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások


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.
Szakfeladatai 2010.01.01-től
3. 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4. 581100 Könyvkiadás
5. 581900 Egyéb kiadói tevékenység
6. 476100 Könyv-kiskereskedelem
7. 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8. 932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység
9. 932918 M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás
855200 kulturális képzés
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
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855935 szakmai továbbképzések
855936 kötelező felkészítő képzések
855937 máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
856092 munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
10.
11.
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.
1. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
2. 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 181/2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 39/2010.Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Humánpolitikai főosztály,
Huber Helga Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00011 Új napirendi pont

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
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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: 13

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:38:23

>1348<
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Eredménye

Voks:
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Igen
Nem
Tartózkodik
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100.00%
0.00%
0.00%

62.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

15
0
9

100.00%

62.50%
0.00%
37.50%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

182/2010. 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:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
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Működési területe:

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

Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1)
bekezdése alapján körzeti 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:
5. Óvodai nevelés, ellátás
6. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
7. Sajátos nevelési igényű: Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, továbbá a
megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek óvodai
8. Bölcsődei ellátás
9. Óvodai intézményi étkeztetés
10. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek számára
Kiegészítő tevékenysége:
12. 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
3. 851011 Óvodai nevelés, ellátás
4. 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
5. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
6. 889101 Bölcsődei ellátás
7. 562917 Munkahelyi étkeztetés
8. 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 ( 24 és 2 db 26 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 14
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 Képviselőtestületének 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
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 182/2010.Kth. számú
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határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 135/2010.Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Humánpolitikai Főosztály,
Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalas, Ady E.u.4.sz.
Gönczöl Beáta Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetője,
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

183/2010. Kth.
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:
Rövid neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Az alapító okirat száma:
Típusa:

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
Közös igazgatású közoktatási intézmény
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OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Tevékenység jellege:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

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)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű: Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, továbbá a
megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek óvodai nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Bölcsődei ellátás
Óvodai intézményi étkezés
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (Logopédia, Gyógytestnevelés)
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke
számára
Kiegészítő tevékenysége:
11. 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
13. 851011 Óvodai nevelés
14. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
15. 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
16. 889101 Bölcsődei ellátás
17. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
18. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
19. 562917 Munkahelyi étkeztetés
20. 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
21. 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Intézményegységei:
9. Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
10. Bajza Utcai Tagóvoda
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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) 28 bölcsődei férőhely
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bajza Utcai Tagóvoda
87 óvodai férőhely ( 3 db 29 fős csoportszoba)
14 bölcsődei férőhely
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.
4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2
630/1 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta
található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó
Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
•
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 183/2010.Kth. számú
határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 137/2010.Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Humánpolitikai Főosztály,
Varga Margit óvodavezető, Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17.
Gönczöl Beáta Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetője,
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok 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 határozati javaslat
elfogadását.
No: 14

Szavazás: Nyílt
Ideje:2010.09.27 15:39:04
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184/2010. Kth.
2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok módosítása
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 3. számú melléklet II. rész 7. és 8. pontja értelmében a 2010. szeptember 1-jei
létszámok túllépését meghatározó 134/2010. Kth. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Tagóvoda nagy csoportjában 27 fő az
óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda nagy csoportjában 26 fő az óvodai nevelésre
kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 3.a osztályában 31 fő a sajátos nevelési igényű
gyermekek számított létszáma miatt.
Felsővárosi Általános Iskola 2.a, osztályában 28 fő a sajátos nevelési igényű gyermekek
számított létszáma miatt.
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium 9.c osztályában 36 fő a sajátos nevelési igényű tanulók számított létszáma
miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Érintett oktatási intézmények vezetői
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00013 Új napirendi pont
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2009/2010. tanéves
értékelésének elfogadása.
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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185/2010. Kth.
Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2009/2010. tanéves értékelésének
elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a
• Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat;
• Napsugár Óvodák és Bölcsőde;
• Százszorszép Óvodák;
• Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola;
• Felsővárosi Általános Iskola;
• Kertvárosi Általános Iskola;
• Szűts József Általános Iskola;
• Bernáth Lajos Kollégium;
• Bibó István Gimnázium;
• II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és
Kollégium
intézményi minőségirányítási programja 2009/2010. éves értékelését jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Érintett oktatási intézmények vezetői
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont
14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Általános iskolákban az osztályozásra visszatérés engedélyezése.
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: 16
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Általános iskolákban az osztályozásra visszatérés engedélyezése
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fazekas Gábor Utcai
Általános Iskola; a Felsővárosi Általános Iskola, a Kertvárosi Általános Iskola és a Szűts
József Általános Iskola a 2010/2011. tanévtől a második évfolyam végén és a magasabb
évfolyamokon félévkor és év végén nem felmenő rendszerben visszatérjen a hagyományos
osztályozásra. Egyúttal megbízza a polgármestert azzal, hogy az érintett intézmények
pedagógiai programjának módosítását nyújtsa be jóváhagyás végett a 2010. decemberi
képviselő-testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Érintett oktatási intézmények vezetői
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00015 Új napirendi pont

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Felterjesztés a Magyar Köztársaság Országgyűléséhez május 6.-a Jászkun
Emléknappá nyilvánítására.
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 azzal a módosítással, hogy a Parlament kifejezést Országgyűlésre cserélik.
No: 17
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Szavazás: Nyílt
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187/2010. Kth.
Felterjesztés a Magyar Köztársaság Országgyűléséhez május 6.-a Jászkun Emléknappá
nyilvánítására
Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete a „Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
101. §.” alapján felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság Országgyűléséhez május 6-a
Jászkun Emléknappá nyilvánítása tárgyában.
Határidő: 2010. október 30.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens, általa:
Magyar Köztársaság Országgyűlése;
„Kun Összefogás” Konzorcium Közgyűlése;
Kiskun Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése;
Jász, Kiskun és Nagykun Kapitányok Tanácsa
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
00016 Új napirendi pont

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a Semmelweis tér gyakoribb takarítására kapott
választ elfogadja-e?
Horváth Etelka képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Komáromi Szilárd képviselőt, hogy az Erzsébet királyné téren lévő egykori
nővérszállás előtti fás, bokros terület ritkítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Szélkiáltó Egyesület védetté nyilvánítási
kezdeményezéséről kapott tájékoztatást elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Városmenedzser Kft. sorsáról kapott tájékoztatást
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ nem fogadja el, mert tudomása szerint nem volt szabályos a leltár.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Polgármesteri Hivatal ereszcsatornáinak
tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy elfogadja-e a felvilágosítást arról, miért nem él
gyakrabban a jegyző törvényességi észrevétellel?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy ivókút kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Csokonai utcától 100 méterre, kerékpárút és az 53-as
főút közé kidobott matrac elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a tejbegyűjtő előtt, a Kántor kaszálónál az út feltöltésére
kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Kocsis Lajos utca végén szikkasztóárok kialakítására
és a padka faragására kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ nem fogadja el, mert még nem készült el, pedig augusztus végére ígérték.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Vitéz utca szélesítésének lehetőségéről kapott
felvilágosítást elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kun téren legalább egy gyalogátkelőhely
kialakítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a kutyaürülék eltakarításának elrendelésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bethlen Gábor tér kőlapjainak javítására kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Posta utcában működő Kék Golyó vendéglátó
egység környékén az éjszakai hangoskodás megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy az esőzések következtében elszaporodó szúnyogok
intenzívebb irtására kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja, de sajnálja, hogy nem sikerült jobban irtani őket.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a volt Dégáz iroda előtt a megsüllyedt úttest
javítására kapott választ elfogadja-e?
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Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálatára
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az Eötvös utcai parkolóhoz vezető útszakaszon a
kétirányú közlekedés biztosítására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Szathmáry Sándor utcán lévő, korábban a
rendőrségnek átadott, de üresen álló épület visszavételéről és hasznosításának lehetőségéről
kapott tájékoztatást elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Czuczor utca végén a közterület kaszálásra kapott
választ elfogadja-e?
Dr. Szász Éva képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Vállalkozók útjáról az útjavítást követően ottmaradt
törmelék elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Szász Éva képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Halászcsárda utca aszfaltozására kapott választ
elfogadja-e?
Dr. Szász Éva képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a külterületi földutak karbantartására kapott
választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Hattyú utca még földes szakaszának
gréderezésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A mai napig nem történt meg, de választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Hunyadi utcára csatlakozó utcák
kereszteződéseinek feltöltésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Itt sem történt semmi, de a választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Kisbosnyákon lévő illemhelyen a
körülmények javítására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja, de továbbra is úgy gondolja, hogy érdemes lenne kifesteni.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a tízemeletes melletti magánterületen a
kutyasétáltatás biztosítására kapott választ elfogadja-e?
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Sóstói lakótelep utcáinak gréderezésére kapott
választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Jácint utca gréderezésére kapott választ
elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Kertváros, a Felsőváros és a Sóstói lakótelep
csapadékvíz elvezetésének megoldására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Bálint féle dűlőút útcsatlakozási tervének
elkészítésére kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Korábban azt a választ kapta, hogy azért nem készül el, mert nincs megtervezve. Utána
kiderült, hogy nem is kell megterveztetni. Továbbra is fenntartja, hogy el kellene végezni a
munkát.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bokréta és Batthyány utca sarkán lévő törött
közlekedési tükör cseréjére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a LIDL áruház építésének következtében
megrongálódott Sas utca úttestjének felújításáról kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utcán a Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utcán a helyi buszjárat megállójának
áthelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Széchenyi utcán, a Vári Szabó István
Szakközépiskola előtti megrongált buszmegálló helyreállítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Vadkerti út és az Eperd utca sarkán lévő
szelektív hulladékgyűjtő sziget körüli terület legalább 2 havonta történő takarítására kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utcában a csapadékvíz elvezető
csatornák és csatorna zárt részeinek tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el, mert nem hiszi, hogy el tudják végezni a munkát szeptember 30-ig
az esőzések miatt.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a csatornaszemek kitisztítására és a csatorna
zárt részeinek átmosására kapott választ Fazekas Gábor utcában, a Fenyő utcában, a
Szentgál utcában és a Szélmalom utcában elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza és a Szélmalom utca sarkán, valamint
olyan házak előtt, ahol idős emberek élnek, fűkaszálásrakapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony utca és Szengál utca felőli régi
játszótér gyakoribb takarítására és takarítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony u. 66. sz. előtt a vízelvezető árok
helyreállítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony u. 41., 53/a, 57/a, 57/d, 59/a, 63. sz.
előtt beomlott nyílt vízelvezető árok helyreállítására, a 31., 33., 35., 39. sz. előtt a víz
átfolyásának biztosítására kapott választ elfogadja-e?
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony u. 59-61. sz. előtt a közvilágítás
kiépítésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony u. 96. sz. előtti fák állapotának
megvizsgálására, valamint a lombkoronájuk nyesésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony utca páros oldalán a nyílt
csapadékvíz elvezetés megoldására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony u. 63. sz. előtti fa állapotának
megvizsgálására és szükség esetén kivágására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy az Eperd utcában a nyílt csapadékvíz elvezető
árok takarítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem tudja elfogadni.
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Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti utca felső szakaszán , az erdő felől, a
nyílt csapadékvíz elvezető árok takarítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti utcai erdőben
állapotának megvizsgálására kapott választ elfogadja-e?

a fák egészségi

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utca, valamint a Kassa utca végén több
helyen összegyűjtött zöldhulladék elszállítására és a terület rendszeres ellenőrzésére kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony utca felső szakaszán, illetve a
Radnóti utca felső szakaszán a vízminőség javítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a magánterületről kilógó faágak metszésével
kapcsolatosan kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Széchenyi és a Kölcsey utca sarkán a fák
nyesésére kapott választ elfogadja-e?
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Mázsa utcában a csatorna tisztítására kapott
választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Petőfi utca, Kálvin tér és Tinódi utca közötti
szakaszon a forgalomkorlátozás megvizsgálásáról a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és
Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság azért támogatta a
polgármesteri válasz elfogadását, mert sikerült a teherforgalmat kitiltani a Petőfi utcáról és
érezhetően csökkent a forgalom, ezért a buszok maradhatnának.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A határozatot nem fogadja el, mert 100 busz 70-80 km/h-val közlekedik. Sebességellenőrzést
kér a rendőrségtől. A nem menetrend szerint közlekedő buszok egy részét is szeretné elterelni
a Dong-ér völgyi út II. szakaszára.
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Horváth Mihály képviselő:
A kifakult közlekedési táblák, különösen a „Megállni tilos!” és „Várakozni tilos!” táblák
cseréjét kéri. Elsősorban a Szász Károly utcán, a Fejérföld utca környékén és a Kertvárosban
találhatóak ilyenek, de nemcsak a város gondozásában lévő utak mentén.
Szeretné megjegyezni, hogy a képviselő-testületi ülés hangneme méltatlan a helyhez.
Véleménye szerint Kiskunhalas mást érdemel.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
Az 53-as főút azon gyalogátkelőhelyénél, ahol az átkelési szándékot gombnyomással kell
jelezni, a használatról tájékoztató tábla cseréjét kéri, mert megrongálták.
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Az Erzsébet királyné téren a dróttal felfüggesztett közlekedési tábla biztonságosabb rögzítését
kéri.
Felvilágosítást kér az Ifjúsági Koncepció végrehajtásának elmaradásáról, mert a korábbi
értékelést nem találta teljes körűnek.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
A Kálvin tér és a Révész György utca kereszteződésének közelében gyalogátkelőhely
létesítését kéri, mert a Petőfi utcán a nagy forgalom miatt balesetveszélyes az átkelés.
A Kopolyai és a Tinódi utca kereszteződésében elsőbbség adás kötelező tábla pótlását kéri.
A Nyárfa utcában, illetve az egész Tabán városrészben a víznyomócsövek állapotának
megvizsgálását és a szükséges cserék elvégzését kéri még a szennyvízcsatornázás előtt.
A Bajnok u. 7. sz. elé közvilágítási lámpa kihelyezését kéri.
Körzeti megbízotti fogadóórák megtartására önkormányzati ingatlan biztosítását kéri a
Tabánban, vagy az Alsóvárosban, illetve a város D-DNY-i sűrűn lakott külterületein.
A Sólyom utca elejére „Megállni tilos!” tábla kihelyezését kéri, mert az ott parkoló autók
megrongálják a kerítést.
A Kisteleki úton, a Baky kastély előtti kanyar beláthatóságának vizsgálatát és kijavítását kéri,
mert az úttesten sűrűn közlekednek gyalogosok, ami balesetveszélyes.
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
A Nagy-Szeder István u. 22. sz. előtti csatornafedél szintbe hozását kéri ismételten, mert az
autók csak nagy zajjal tudnak áthaladni rajta.
Az utcai levélszekrények visszahelyezését, vagy a talpazatként szolgáló betontuskók
eltávolítását kéri.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
A helyi buszjárat útvonalának bővítését kéri az Olajosok útja felé. Kéréshez petíciót is csatol.
A Szénás utcán lévőn 40 km/h-ás sebességkorlátozó tábla eltávolítását kéri, mert a Levi’s
bezárását követően oka fogyottá vált.
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Tájékoztatja Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Kopolyai útra kért táblát hamarosan
kihelyezik.
A Kopolyai út elágazásának feltöltését kéri zúzott kővel, hogy megkönnyítsék az ott élők
közlekedését. Javasolja, hogy a Halas-Bagger Bt.-től, vagy az inert hulladéklerakóból
kérjenek egy-két pótkocsival.
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Az Alkotmány utca végére 30 km/h-ás sebességkorlátozó tábla kihelyezését kéri.
A Nyúl utca, Rákóczi tér, Szász Károly utca találkozásánál a forgalmi rend felülvizsgálatát,
esetleg gyalogátkelőhely létesítését kéri, hogy megkönnyítsék a Szociális Szolgáltató Központ
idős lakóinak közlekedését, mert nehezen tudják megközelíteni a Szász Károly utcai boltot.
A költségvetés módosításánál a városban található illegális hulladéklerakók felszámolására
összeg elkülönítését kéri.
A Vas utcába járda építését kéri.
Egyetért Horváth Mihály képviselővel. Elképesztő volt ezen a képviselő-testületi ülésen is a
hangnem, ugyanúgy, mint az elmúlt négy évben.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Váradi Krisztián képviselő:
A Dong-ér völgyi úton az 50 km/h-ás sebességkorlátozás enyhítését kéri 70 km/h-ra.
A Kossuth utcán, a Csillagvizsgáló előtti területen a csapadékvíz elvezetés megoldását és a
2011-es költségvetésbe betervezni kéri ismételten.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
A Bajza u. 76-102. és a vasút közötti területen lévő fák nyesését és takarítást kér.
A Bajza utcában a csatorna takarítását és a kellemetlen szag okának megszüntetését kéri.
Kéri az illetékeseket, hogy figyeljenek oda a földutak gréderezésére és a csapadékvíz
elvezetésére.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy mindig költségvetés kérdése az ilyen munkák elvégzése, amit
a képviselő-testület fogad el.
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¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Petőfi utcán gyakoribb sebességellenőrzést kér a rendőrségtől.
A külterületi utak kátyúiból a víz elvezetését kéri a Városgazda Zrt.-től.
Pajor Kálmán képviselő:
Olyan ügyekben interpellált, ami a mai napig még nem valósult meg.
A Műszaki Osztállyal tisztázták, hogy a Huszár utcában az út nem alkalmas a kétirányú
közlekedésre, ezért nem interpellált ebben a kérdésben.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A Szilády Áron u. 20. szám előtt a csatorna fedlap javítását kéri, mert nagy zajjal jár.
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A Nagy-Szeder István Gyűjtemény sorsának rendezését kéri a következő képviselő-testülettől,
ami kutatói szempontból fontos.
Dr. Várnai László polgármester:
Interpellálni lehetne annak a bizottságnak a munkájával kapcsolatban is, amely a 2002-2006
között hozott törvénytelen döntések kutatására hoztak létre. A végre nem hajtott képviselőtestületi határozatokat kereső bizottságról sem hallottak 2008 óta.
Megköszöni azoknak az együttműködést, akikkel együtt tudott dolgozni. Tanulságos volt a
2002-2006 között működő képviselő-testület munkája. Örül annak, hogy a mai
előterjesztéseket azok is elfogadták, akikkel nem igazán sikerült együttműködni az elmúlt négy
évben. Közös teljesítmény volt. Reméli, hogy akikkel nem sikerült együttműködni és a
következő időszakban itt fognak ülni és a város képviseletében járnak el, levonják a
következtetéseket. Mindenkinek jó kampányt és sok sikert kíván az október 3-i választásokra.
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület ülését
befejezettnek nyilvánítja.
Kmf.

(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:
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(: Dr. Nagy András:)

(: Dr. Nagy Lajos :)
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