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5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka               1 MSZP 
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21. Dr. Szász Éva                                                        1       FIDESZ-KDNP 
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23. Váradi Krisztián                                                     1 MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt                                         1 MSZP 
 
 (  24  fő  100% ) 
  Dr. Ferenczi Mária Jegyző 
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 László Mária  Pénzügyi  és Városfejlesztési 
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 Győrffy Amália Ellenőrzési és Rendészeti főosztályvezető 
 Orosz Jánosné Költségvetési csoportvezető 
 Tóth Péter Főépítész 
 Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
 Aradszky Montika Városmenedzser Kft ügyvezető 
 Tóth József 14.) napirendi pont szakértőjeként 
 Manz Ivette 14.)napirendi pont szakértője 

1 



 
Dr.  Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő  
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Horváth Etelka és Pajor Kálmán képviselőket. 
 
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket. 
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS. 
 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
2008, június 22-én egy bejárást végeztek a Kertvárosi lakótelepen a Városgazda Zrt. 
munkatársaival.  Erről készült egy feljegyzés, amiben szerepel utcákra lebontva, 
hogy milyen felújításokat kell végrehajtani, járda, utak csapadékvíz elvezetés terén. 
 
Félmegoldások születtek sajnos, mert a járdára kavics került,  ami télen nem jelent 
megoldást.  
A szélvízutakra is kavics került, aminek a lakók nem is örültek, mert  a következő 
simítást ez nem teszi lehetővé, mert  tönkreteszi az autók tolólapját. 
Mártírok utján a felújítások sem úgy sikerültek, ahogy szerették volna. Itt is kavicsot 
szórtak az út szélére, a vízelvezető árkokat a lakosság megkérdezése nélkül 
alakították ki, így elvettek parkolóhelyeket is. Az autók a kavicsot felcsapják a falra 
és a járókelőkre. 
A csapadékvíz elvezetés érdekében semmi nem történt. Egyeztetve a közös 
képviselőkkel és a Városfejlesztési Osztály munkatársaival,  bejárták újra ezt a 
területet, megbeszélték a  hiányosságokat és a lehetőségeket. Lakossági összefogást 
kíván kezdeményezni, az igények egyeztetése érdekében . Városfejlesztési osztály a 
tervezővel szóbeli megállapodást kötött, hogy  a megbeszélés eredményét a tervezés 
során figyelembe veszik.  
Sok lehetőség van a lakótelepen. Több közösségi teret is létre lehetne hozni. A Práger 
Ábrahám utcában van egy beépítetlen terület, amit közparkká lehetne alakítani. A 
Karacs Teréz utcában egy  tér, ahol a közlekedési nyomvonal nincs kialakítva. Ezt is 
lehetne rendezni. 
 
Szabó Károly  képviselő: 
 
Örömmel látta a Halas TV-ben, hogy  Hunyadi Péter  képviselő bejelentette, hogy 
létrehozta a panel bizottságot. Nyilatkozatában az hangzott el, hogy a legnagyobb 
probléma az, hogy az állami lakások után nem tette le az önkormányzat az önerőt 
pályázatok esetén. 
Ezt cáfolja, hiszen minden esetben megtörtént  annak biztosítása. 
Lakótelep problémája mindannyiuké,  de az általa 12 évvel ezelőtt létrehozott Fészek 
Egyesület már több tapasztalattal rendelkezik, amit megkérdezhettek volna. 
Hunyadi Péter szervezkedésével kapcsolatban sérelmezi, hogy a Kuruc vitézek 
terének pályázati lehetőségét elutasította és az önkormányzati  támogatást is csak 
részben vissza nem térítendő formában hagyta jóvá. 
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Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Megdöbbentő hír sokkolta a város lakosságát. Az elmúlt héten. Már korábban is 
történtek felháborító rongálások a városban, de a legutóbbi eset mindnél 
érthetetlenebb volt. Itt már  nem beszélhetnek anyagi haszonszerzésről vagy 
megélhetési bűnözésről. 
A híveknek kimondhatatlanul nagy értéket képviselő szobrok szétverése az 
Alsóvárosi Templom előtt, megdöbbentett minden jóravaló Kiskunhalasi embert .  
Tisztelt Képviselőtársak! 
Elgondolkodtak-e azon, hogy milyen erkölcsi mélypontra süllyedt ez az ország. Nincs  
becsülete a munkának, a családnak, a tulajdonnak, közvagyonnak. Olyan 
értékeknek, értékrendeknek, amelyek az emberek éltét szebbé, jobbá, elfogadhatóbbá 
tenni. Vajon ki lehet a felelős ezért? 
Mikor és hogyan lehet megállítani a kialakult állapotokat, hogyan érhetnék el azt, 
hogy az országos tendencia, ami már a városba is begyűrűzött, visszafordítható 
legyen és ne történhessenek ilyen és hasonló esetek sem a  városban, sem az ország 
más területén.      
Azt kéri, hogy gondolkodjanak ezen el közösen. 
Bejelenti, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőcsoport tagjai gyűjtést indított az Alsóvárosi 
Katolikus Templom szobrának helyreállítására. Kéri, képviselőtársait, hogy 
csatlakozzanak anyagi hozzájárulással ehhez a célhoz. 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Ünnepre készül az ország. Születésnapot ünnepelnek holnap, mert 18 éve van 
demokrácia helyhatóságokban. 1990. Szeptember 30-án volt az első  önkormányzati 
választás a tanács rendszer után. Az akkori választás listás  szavazólapját 
valamennyi képviselőnek  kiosztotta, annak érdekében, hogy lássák kik voltak a 
rendszert váltó politikusok. Ő is közöttük van a KDNP színeiben és annak 
alapítójaként  szerepelt. Nagy szomorúság, hogy sok jobb oldali képviselőtársa erről 
már elfeledkezett és olyan színben próbálta felmutatni az elmúlt hetekben, mint aki 
bal oldali politikus lenne Kiskunhalason. Kéri, hogy kellő józansággal és 
önmérséklettel ne tegyenek hasonlót. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Aradszky Lászlóné felhívásával kapcsolatban ismerteti, hogy  azon a napon amikor 
megtörtént a szobor rongálás, az SZDSZ  nevében tájékoztatta a közvéleményt  és az 
egyházat is, hogy nem csak erkölcsi, hanem anyagi segítséget is felajánlanak.  
 
Felszólása a biztonságról szól. Biztonságban vannak-e akik nem tudják kifizetni azt 
a kiadást, amivel a lakásukat a riasztó rendszerre rá tudják kapcsolni. Minden évben 
meghallgatják a rendőrség közbiztonságról szóló b4eszámolóját és el is fogadják. A 
képviselő-testület a polgárőrség támogatását nem tudja megemelni, pedig értük is 
dolgoznak, amikor járőröznek a  városban.  
A Kárpát utca környékén rendszeresen törnek fel autókat, visznek el és megrongáltan 
hozzák vissza azt a tulajdonoshoz. 
A kártevőt  vagy nem találják meg, vagy anyagi helyzete miatt a kártérítést nem 
tudja kifizetni. Így nincsenek az állampolgárok biztonságban. 
Akkor lesznek biztonságban, ha a közterületek kellően  megvilágítottak lesznek és 
kamerával figyelik  azokat. Meggyőződése, hogy milliárdok vannak a közterületeken 
autók formájában. Ez az önkormányzati többség felelőssége és felszólítja őket, hogy a 
közel jövőben a kamerarendszer bővítését terjesszék a képviselő-testület elé. 
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Lukács László  alpolgármester: 
 
Szelekciós előnnyé  válik a norma szegés a magyar társadalomban. Ezt a negatív 
folyamatot Gyurcsány öszödi beszéde tovább erősítette. Éppen két éve, hogy 
nyilvánosságra került a hazugság beszéd, amelynek következménye napjaikig tartó 
morális politikai társadalmi válság. Kézzel fogható eredmények Gyurcsány 
hatalomba maradása a kilőtt szemek, megalázott, véresre vert demonstrálók, az 
intenzív több szinten is zajló társadalmi ellenállás. Ne feledjék el, hogy a bal oldali 
liberális értelmiség a szenvedélyes igazságbeszéd  fogalompárral sietett a 
miniszterelnök segítségére. Országosan és Kiskunhalason is eluralkodott a létromboló 
karakterek térnyerése. Megdöbbentő kijelentést tett két héttel ezelőtt egy Nagyváradi 
fórumon Nyakó István MSZP szóvívője, a párt országgyűlési képviselője arról, hogy a 
szocialisták milyen alattomos eszközöket vetnek be a kampányaikba. A szocialista 
szóvivő a kampányokról beszélve kijelentette, minden  szavazat számít, az meg, hogy 
hogyan szerezzük meg, soha ne derüljön ki. Ha szavazásra akarjuk rábírni az 
embereket, ellenséget kell keresni, ha nincs, akkor démonizálunk valakit, mert  már  
csak ettől  mennek el az emberek.  Nyakó István kifejtette,:”Lényegében mindig két 
tábor van, az egyik lehülyéz, lopással vádol, a másik a te táborod. Nos csak az 
utóbbit kell figyelembe venni, nekik kommunikáltunk, öket kell megtartani, a másik 
oldalt úgysem lehet soha meggyőzni. Ma már csak a bulvársajtón keresztül lehet 
eredményeket elérni a lakossággal folytatott kommunikációban, mert az a 
legolvasottabb. Az ujságíróval egymásra vannak utalva. Vagy  adsz hírt neki, vagy 
kitalál valami hülyeséget. Nos akkor meg tálalj neki inkább te valami hülyeséget, ha 
politikát akarunk eladni és mozgósítani, azt sajnos a bulvársajtóban lehet leginkább, 
mégpedig rövid üzenetekkel elérni.” 
Nyilvánvalóan tetten érhető kíméletlen, érzéketlenség eddig sem állt távol a 
szocialistáktól. Elég ha csak egy évvel korábban előzetesbe helyezett Zuschlag János 
és társa ügyében  épp a napokban már birósági szakaszba került volt szocialista 
képviselő szavait idézzék aki 2004. októberében a Terror Háza  előtt tartott Holocaust 
megemlékezésen a hidegre utalva a háláltáborok áldozatain viccelődve mondván: „ 
ők már nem fáznak”. 
Mindenképpen új Kormány, új választás kell Magyarországon. Folytatható volna az 
elmúlt hetekben a helyi sajtóban látott és hallott hazugságkampány példáival – 
kivételesen most nem a szocialista, liberális oldal részéről – de a legnagyobb örömet 
okozva számukra. Minden áron véget kell vetni az acsarkodás zöldszemű 
fenevadjainak cirkuszának. Sem emberi, sem szakmai szinten nem tudja vállalni a 
közös munkát, annak mással kell foglalkozni. Értse meg mindenki, ha nem sikerül a 
halasi fejlesztésekhez  pályázati céltámogatásokat befektetőket megnyerni, akkor 
visszafordíthatatlan leszakadás vár rájuk beláthatatlan következményekkel. Minden 
eddigi erőfeszítésük kárba vész. Ezt nem szeretnék. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Országosan is sok probléma van és helyben is.  Zuschlag ügyben ismét  
hangsúlyozza, hogy egyetlen szavazattal sem járult hozzá az MSZP frakció, hogy 
vádemeléssel kerüljön bíróság elé. Ezzel szemben a FIDESZ frakció 13 tagja 
szavazataikkal járultak hozzá, hogy a Városgazda Zrt. ügyben szintén nyomozás 
induljon. Javasolja, hogy ezen gondolkozzanak el. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Az elmúlt hét szerdáján  írták alá 49 település által – közöttük Kiskunhalas is -  a 
Kun Világtalálkozó szervezésével foglalkozó konzorciumi megállapodás. 
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Helyben is megkezdték a szervezést, mert szeretnének minél színvonalasabban részt 
venni a rendezvényen. Ehhez csatlakozva fogalmazódott meg benne, hogy  a jövő 
esztendőtől a Város Napjához kapcsolódóan szervezzenek egy Kiskunhalasról 
elszármazottak baráti találkozót.  
Talán a város hasznára válna, ha meghallgatnák véleményüket az aktuális 
dolgokról.  
Ezt a találkozót 2-3 éves rendszerességgel lehetne  megszervezni,  így 
megszólíthatnák a más  földrészen vagy országban élő magyarokat. 
 
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT 
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL. 
 
 
Írásban mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kiegészítve az írásos tájékoztatót ismerteti, hogy az elmúlt hét pénteki napján ( 
szeptember 26-án) a Vajda Hunyad Várban a Leader Program nyerteseit hirdették ki. 
Kiskunhalas Kistérség a Kunsági Akció Csoport részeként nyertes. Várhatóan a 
kistérség 600 millió támogatást nyer. Döntő többségében a környező települések 
kapják. Kiskunhalas város a tanyavilágával érintett. Országos szinten 250 milliárd 
ft-ot osztottak ki. Egy összegben vidékfejlesztésre ekkora összeget nem  fordítottak 
ebben a térségben. Jelentős  eseménynek tartja, miközben  erről a média 
megfeledkezett! 
 
 Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy  szeptember 8-án egy  
beadvány érkezett hozzá, aminek a jogi  megítélése az indokoltnál nagyobb 
bonyolultságot váltott ki. 
Ebben a levélben Dr. Krammer Balázs 2008. február 26-án , amit Lukács László 
frakcióvezetőnek címzett és hozzá  juttatott el, képviselői mandátumáról lemondott 
azon a napon.  Érkeztető bélyegző 2008. szeptember 8. Ezen a napon pár órával 
később szeptember 8-án jelezte Dr. Krammer Balázs  úr, hogy ezt a jognyilatkozatát 
visszavonja, és egyértelműen leírta, hogy képviselői  mandátumáról nem kíván 
lemondani.  
Ezt a két levelet a  Helyi Választási Irodához továbbította, aki a Választási 
Bizottságnak adta át, és jelenleg még nem tudni, hogy mi a hivatalos álláspont.  
Az meglepte, hogy a Területi Választási Bizottság határozatának indokolásában a 
polgármestert is elmarasztalta. Ezt kétségbe vonja.  
 
 
3.) JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOKRÓL. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A jelentés tudomásul vételét javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi  a jelentést. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére az új változatú meghívó 
szerint, - ami eltér a megállapított munkatervtől -  annyi változtatással, hogy a 
Bizottságok személyi összetételéről szóló napirendi pontot elsőként javasolja 
megtárgyalásra. 
További bizottsági javaslatra a 13.) napirendi pontot levételre ajánlja. 
 
 

Kérdések 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a napirend elfogadását. 
 
No: 1  
 
 Szavazás: Nyílt  >636< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 14:35:33 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
249/2008.Kth. 
Munkaterv módosítás. 
 
 

H a t á r o z a t  
 
 
A Képviselő-testület  jóváhagyott munkatervétől eltérően a 2008. szeptember hó 29-i 
ülésén tárgyalja meg az alábbi napirendi pontokat: 
- Bizottságok személyi összetételének módosítása, 
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- Önkormányzati Tűzoltóság 37  méteres emelő magasságú magasból mentő 
gépjármű nyertes pályázatának saját  erő kifizetése, 

- Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítmény 
műszaki mentő gépjármű nyertes pályázatának sajáterő kifizetése,    

- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramja, 
- Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítéséhez költségvetési fedezet 

biztosítása,        
- Civil szervezeteknek nyújtott támogatások,  
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosítása,          
- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet módosítása, 
- Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 

rendelet módosítása,  
- A város közvilágításának további üzemeltetése,  
- Polgármesteri Hivatal irattár rendezésére pénzügyi fedezet biztosítása, 
- Civil Alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési Központ 

Kulturális és Közművelődési  Kht-val kötött támogatási szerződés 
módosítása, 

- Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2007/2008. tanéves 
értékelésének elfogadása,         

- Pályázat benyújtása Kistérségi közlekedésbiztonsági kerékpárút építésének 
támogatására,    

- Bentlakásos intézmények korszerűsítése Kiskunhalas  Kistérségében., 
- „Bajcsy Zsilinszky utca parkoló építése” c. pályázathoz saját forrás 

biztosítása,    
- KEOP 2.3.0 Jókai utcai szeméttelep rekultivációjához kapcsolódó pályázat, 
- Strand területének megszerzésére vonatkozó tárgyalások megkezdése, 
- Green West Kft. által a városba telepítendő 4 db ingyenes fedett buszváró 

kialakítása,    
- Hozzájárulás bányaszolgalmi jog alapításához,   
- Kossuth u. 43.II.12. sz. alatti lakás megvásárlási kérelme,   
- Rakodó utcai járda építése,    
- Oktatási és Kulturális miniszter által adományozható oktatási elismerésekre 

felterjesztés, 
- Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány„Pro Education” díjra 

felterjesztés. 
- Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának odaítélése.   
 
   
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
 
 
NAPIREND: 
 
Napirend tárgya:       Napirend előadója: 
 
1.)Bizottságok személyi összetételének módosítása.  Dr. Várnai László 
            polgármester 
 
2.)Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2008. évi Dr. Várnai László 
költségvetésének I. féléves helyzetéről.         polgármester 
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3.)Önkormányzati Tűzoltóság 37  méteres emelő magasságú Dr. Várnai László 
magasból mentő gépjármű nyertes pályázatának saját        polgármester 
erő kifizetése. 

 
4.)Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó       Dr. Várnai László 
zártfelépítmény műszaki mentő gépjármű nyertes        polgármester 
pályázatának sajáterő kifizetése. 

 
5.)Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramja.Dr. Várnai László 
              polgármester 
 
6.)Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítéséhez  Dr. Várnai László 
költségvetési fedezet biztosítása.           polgármester  

 
7.)Civil szervezeteknek nyújtott támogatások.    Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
8.)„Bajcsy Zsilinszky utca parkoló építése” c. pályázathoz Dr. Várnai László 
saját forrás biztosítása.           polgármester 
 
9.)Rakodó utcai járda építése.     Dr. Várnai László 
           polgármester 
 
10.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi  Dr. Várnai László 
költségvetéséről szóló rendelet módosítása.      polgármester 
 
11.)Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás Dr. Várnai László 
szabályairól szóló rendelet módosítása.        polgármester 
 
12.)Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté Dr. Várnai László 
nyilvánításáról szóló rendelet módosítása.      polgármester 
 
13.)Távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb Dr. Várnai László 
díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet       polgármester 
módosítása. 
 
14.)Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programjának Dr. Várnai László 
rendeletben történő kihirdetése.          polgármester 
 
15.)A város közvilágításának további üzemeltetése.  Dr. Várnai László 
            polgármester 
 
16.)Polgármesteri Hivatal irattár rendezésére pénzügyi Dr. Ferenczi Mária 
fedezet biztosítása.                jegyző  
 
17.)Kiskunhalasi Városmenedzser non profit Kft.  Dr. Ferenczi Mária 
SZMSZ-ének elfogadása.                   jegyző  
  
18.)Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása. Lukács László 
             alpolgármester 
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19.)Az Eseti Vizsgáló Bizottság megbízásáról szóló   Lukács László 
173/2007. Kth módosítása.        polgármester 
 
20.)Újonnan létesülő  gyógyszertár szolgálati rendjének   Dr. Várnai László 
véleményezése.          polgármester 
 
21.)Civil Alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi    Dr. Várnai László 
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési          polgármester 
Kht-val kötött támogatási szerződés módosítása. 
 
22.)Oktatási intézmények minőségirányítási programja  Dr. Várnai László 
2007/2008. tanéves értékelésének elfogadása.        polgármester 
 
23.)Pályázat benyújtása Kistérségi közlekedésbiztonsági  Dr. Várnai László 
kerékpárút építésének támogatására.           polgármester 
 
24.)Bentlakásos intézmények korszerűsítése Kiskunhalas  Dr. Várnai László 
Kistérségében.              polgármester 
 
25.)KEOP 2.3.0 Jókai utcai szeméttelep rekultivációjához  Dr. Várnai László 
kapcsolódó pályázat.             polgármester 
 
26.)Kiskunhalas város szennyvízelvezetésének II. ütem  Dr. Várnai László 
tervdokumentációja felhasználási jogának átruházása.      polgármester 
 
27.)Strand területének megszerzésére vonatkozó   Dr. Várnai László 
tárgyalások megkezdése.              polgármester 
 
28.)Green West Kft. által a városba telepítendő 4 db   Dr. Várnai László 
ingyenes fedett buszváró kialakítása.          polgármester 
 
29.)Hozzájárulás bányaszolgalmi jog alapításához.   Dr. Várnai László 
               polgármester 
 
30.)Kossuth u. 43.II.12. sz. alatti lakás megvásárlási   Dr. Várnai László 
kérelme.                   polgármester 
 
31.)A 3656 hrsz-ú Ady Endre u.3.  alatti ingatlan üzemeltetése Lukács László 
fejlesztése.            alpolgármester 
 
32.)Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban az ISO   Dr. Ferenczi Mária 
bevezetésének tapasztalatairól.                   jegyző   
 
33.)Tájékoztató a 2008-évi  beruházásokról. 
 
34.)Tájékoztató az ART PERFECT ORGANIZATION Kft munkájáról 
 
35.)Interpellációs válaszadás.  

 
Képviselői interpellációk. 
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00001 Új napirendi pont 
 
 
 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Bizottságok személyi összetételének módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határoztok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a határozat elfogadását. 
 
No: 2  
 
 Szavazás: Nyílt  >637< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 14:36:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
250/2008. Kth.  
Bizottságok személyi összetételének módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület    a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi 
LXV. tv. 22.§ (1) bekezdése alapján   Mándity László  Ügyrendi Bizottságban  
meglévő tagságát  2008.  szeptember  30. napjával megszünteti és 2008. október 1. 
napjával  a  Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság  nem képviselő 
tagjának megválasztja.   
A  Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság nem képviselő tagjának Gregó 
Sándor Kiskunhalas, Bokányi Dezső u.  15.sz. alatti lakost 2008. október 1. 
napjával  megválasztja.  
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mándity László Kiskunhalas Bükkönyös u. 39. 
Gregó Sándor Kiskunhalas Bokányi D.u.15.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Ismerteti, hogy Gregó Sándor új  bizottsági tagnak esküt kell tennie, mielőtt 
gyakorolja megbízatását. 
Ehhez felkéri nevezett személyt. 
 
ESKŰTÉTEL: 
 
„  Én Gregó Sándor  esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz annak 
népéhez hű leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom , az 
állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul 
lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom szerint minden igyekezettemmel 
Kiskunhalas város javát szolgálom.” 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
 
Gratulál  a megválasztáshoz és jó munkát kíván Gregó Sándornak. 
 

00002 Új napirendi pont 
 
 
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2008 évi 
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
1. pont alatt a működési bevételek cím alatt  az adóbevételek csökkenését 
mutatja a táblázat, ami a tavalyi évhez képest  4%-os csökkenést mutat. Mi a 
garancia a javulásnak, mert a teljesítés 41,5%-otn van. 
Szeretné tudni, hogy mekkora  a megtakarítás és mekkora működési hitelt akar az 
önkormányzat felvenni? 
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Dr. Várnai Lászó polgármester: 
 
Az adóval kapcsolatban elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy  2008. 09. 29-i  
állás szerint az építményadó befizetés 93%-os, kommunális adó befizetés 94.2%-os, 
gépjárműadó befizetés 92.9 %-os, iparűzési adó befizetése 78.7 %-os. Mindösszesen 
83.6%-os a teljesítés. Számszerűen 1.233 millió tervezett adó bevétellel szemben 
1.031.0661 Ft –os a teljesítés. Vélhetően túlteljesítés várható. 
 
László Mária  pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Az elfogadott költségvetési tervében  a képviselő-testület további megtakarításokat 
tűzött ki célul.  Ezt a célt nem tudta teljesíteni.  Valós hiány a 400 millió, tehát fel kell 
venni a teljes működési hitelösszeget, ami a költségvetésben szerepel. 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A városi költségvetés első félévi beszámolóját a költségvetés végrehajtásáért első 
számú felelőse, a polgármester úr terjesztette be.  
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottsága nagy többséggel 
megállapította, hogy a fejlesztések teljesítése elfogadhatatlan, sőt tűrhetetlen. 
Még 2007 júniusában  elhatározták, hogy néhány Tabáni utcát, ahol nagy por van és 
sár esőzések  idején, a szennyvízcsatorna megépítéséig ideiglenes kő útalappal látják 
el.  
Tűrhetetlennek tartja, hogy az egyszerűsített tervek megrendelése és az út 
kivitelezésének megkezdése sok hónapot késlekedik. A 40 milliós útfelújítási és a 10 
milliós külterületi útfelújítási keretből 2008. február 25 óta egyetlen négyzetméter út 
sem épült, vagy újült meg.   
A 30 milliós belterületi keretből  a Nagy-Szeder utca és Bojtár utca javításra került 
sor. Ez is csak egy része a 30 milliós felújításnak. 
Az is elfogadhatatlan, hogy  a 26 milliós kerékpárút építési keretből fel sem festettek 
egyetlen  méter  kerékpárutat 
Elment a nyár úgy, hogy a 20 milliós járdaépítési keretből nem épült meg semmi, 
pedig a június 5-i emlékeztetőben is tételesen szerepelt az összefüggő gyűjtőjárdák 
felsorolása. ( Ady Endre u. Szász károly u. Nagy-Szeder u. stb…) 
A polgármester úr felsorolt néhány unkát ami elindult, de arról hallgatott, ami nem 
indult el. 
Reméli, hogy nem azért akadályozzák a munkát, hogy elmondhassák, a FIDESZ  
többsége idején nem fejlődött semmit a város. Ezt fel sem tételezi. Ha nem ez folyik, 
akkor elfogadható magyarázatot kér és a késlekedés felelőseinek megnevezését is, 
amit már többször kért interpelláció keretében is. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Elhangzott, hogy a költségvetés helyzete nem túl jó.  A Könyvvizsgáló véleményéből 
idézi, hogy a bevételek 52.6%-on állnak a hitel felvételt és a kötvény kibocsátást  
figyelmen kívül hagyva. A Kiadások 43.8 %-on állnak   A könyvvizsgáló úgy értékel, 
hogy . „ Az intézmények összességében  jó helyzetben vannak, mert 48.2%-os az 
önkormányzati támogatás”. 
A város költségvetése valóban azért olyan rossz, mert a bevétel közel felét a 
támogatásra kell fordítani. Ennek a háttere, hogy az intézmények működését  saját 
költségvetésből, jórészt hitelből kell finanszírozni. Ezért kell felvenni a működési 
hitelt.  
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Emlékezteti a kezdetekre a jelenlévőket, amikor a rendszerváltozás után  az  állami 
normatíva elég volt a finanszírozásra és nem kellett önkormányzati pénzzel kipótolni. 
Ez évről évre 4-5%-al  romlott, ami  a működési hitel összegének felel meg.  
Ez hat hónapos beszámoló, amikor nem jellemző, hogy a fejlesztések zömét ki kellene 
fizetni. Tervezésnél az előirányzatot biztosították és megszavaztak egy olyan listát, 
amit meg kell valósítani. Ehhez képest ezek a fejlesztések nagyon  elmaradottak. Azt 
vetíti elő, hogy ebben az évben nem valósul meg minden és akkor mikor láthatja  a 
lakosság, hogy valóban fejlődést akarnak? 
 
 
László Mária  pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Az elhangzó észrevételekre reagálva elmondja, hogy   a beszámoló a  pénzügyi 
teljesítésről  szól.  Nem jellemző, hogy a beruházások nagy részét ekkorra kifizessék, 
sőt időarányosan sem. Jellemzően a nyár folyamán készülnek el a    beruházások és 
35-40 napos fizetési határidővel, a harmadik, negyedik negyedévben  teljesítik. 
Decemberi beszámolóban már ezek realizálódik. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Pajor Kálmán képviselő véleményére reagálva elmondja, ha a polgármester felelős, 
akkor  a valós tényeket kell figyelembe venni. 
A beszámoló tartalmazza a 2008 évi beruházásokról szóló tájékoztatót, akkor képet 
kapna a beszámoló és a fejlesztések jelenlegi helyzetéről.  
Amennyiben  pajor Kálmán képviselő folyamatosan  helyszíni útmutatásokkal látja el 
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási osztályán dolgozó köztisztviselőket és 
mindig van aktuális  feladata, amivel kell foglalkozniuk, akkor ne csodálkozzon azon, 
hogy a  napi munkájuk nem halad megfelelően. 
Amennyiben a polgármester felelős a fejlesztésekért, akkor azt is felelős, hogy a 
fejlesztések előkészítésében milyen döntések szülessenek. 
Az nem működik, hogy valakik csinálják az előkészítést, a polgármester meg felelőssé 
teszik azért, mert valamit  elhibáztak. Valamint. 
 
Az egy milliárdos kötvényt nem a járdaépítésre akarják felhasználni. A beadott 
pályázatoknak nagyon komoly önerő része van.  Ezt erre biztosítják. 
 
Le kell arról szokni, hogy intézkedik a képviselő úr a  Polgármesteri Hivatalban. A 
bizottsági elnöknek  a beruházásért felelős polgármestert kell megkeresni és vele kell 
egyeztetni. 
Az év végi teljesítések pontosan elszámolásra kerülnek. 
Azt sem helyesli, hogy előzetes egyeztetés nélkül nyilatkozik beruházásokról a Halas 
TV-nek a képviselő úr, mert  nem rendelkezik kellő információval. 
Előfordul az is, hogy  egy jóváhagyott program keretében előkészített járdaépítést 
nem támogat a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság. 
 
Ez a fél éves beszámoló tükrözi a 2008 június 30-ig lezajlott folyamatoknak a 
pénzügyi elszámolását. 
Az intézmény finanszírozással kapcsolatban elhangzottakra reagálva elmondja, hogy  
a rendszerváltás óta ez az intézményhálózat nem finanszírozható a rendelkezésre 
álló normatívából. Módosítani kellene a helyi önkormányzatokról szóló törvényt  és a 
kényszertársulást szabályozni, de ez kétharmados szavazattöbbséggel  valósítható 
meg. 
Ezért vannak rákényszerülve a pályázatok írására. Ezért örülnek annak, hogy 
bejelentették: 300 millió Ft-ot kap a Vári Szabó Szakközépiskola. 
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Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő: 
 
Javasolja, hogy a polgármester ne személyeskedéssel válaszoljon az észrevételekre. 
Talán nem ismert tény , hogy adatot csak írásban lehet kérni a jegyzőtől. 
Nem szándéka a városfejlesztési osztállyal rossz viszonyt  kialakítani.  
Kétségbe vonja a polgármester, hogy nem ért a fejlesztéshez. Műszaki mérnök lévén 
van rálátása. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A képviselő úr is több esetben elmarasztalóan nyilatkozott a Halas TV-ben a 
polgármesterről. Amíg ez így  történik, jogot formál az ilyen véleménynyilvánításra. 
 
Más észrevétel nem lévén, a határozat-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát. 
 
No: 3  
 
 Szavazás: Nyílt  >638< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:00:31 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   86.36%   79.17% 
 Nem                 1     4.55%     4.17% 
 Tartózkodik                 2     9.09%     8.33% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
251/2008. Kth. 
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2008.  
évi költségvetésének I. féléves helyzetéről.   
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja és  megállapítja, 
hogy a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, a benyújtott módosító 
előterjesztések és a bevételek teljesülése alapján folytatta gazdálkodását. Törekedett 
a megtakarításokra, a betervezett tartalékait nem használta fel. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
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A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária Pénzügyi főosztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00003 Új napirendi pont 
 
 
3,./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
Napirend tárgya: Önkormányzati Tűzoltóság  37 méteres emelő magasságú 
magasból mentő  gépjármű nyertes  pályázatának  saját erő kifizetése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
No: 4  
 
 Szavazás: Nyílt  >639< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:02:53 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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252/2008. Kth. 
Önkormányzati Tűzoltóság 37  méteres emelő magasságú  
magasból mentő gépjármű nyertes pályázatának saját erő kifizetése. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2008. évi költségvetésébe, az 
Önkormányzati Tűzoltóság 37 méteres emelő magasságú magasból mentő gépjármű 
nyertes pályázatának saját erejét, azaz 28,0 mFt-ot beépíti, s az összeget az OKF 
10023002-00283494-0000000 számlájára 2008. szeptember 30-áig átutalja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
Babud Jenő Tűzoltóparancsnok 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00004 Új napirendi pont 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zárt 
felépítmény műszaki mentő gépjármű nyertes pályázatának sajáterő kifizetése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a  határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 5  
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 Szavazás: Nyílt  >640< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:04:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
253/2008. Kth. 
Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítmény  
műszaki mentő gépjármű nyertes pályázatának sajáterő kifizetése.    
 
 

H a t á r o z a t 
 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2008. évi költségvetésébe, az 
Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes műszaki 
mentő gépjármű nyertes pályázatának Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelő 
lakosságarányos saját erejét, azaz 3.805 eFt-ot beépíti, valamint a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Önkormányzatai, valamint Kiskunmajsa, Szank és Csólyospálos 
önkormányzatai által határozatban vállalt önerejének átutalását megkéri. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
Babud Jenő Tűzoltóparancsnok 
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00005 Új napirendi pont 
 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramja. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 6  
 
 Szavazás: Nyílt  >641< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:06:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
254/2008. Kth. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramja.  
 
 

H a t á r o z a t 
 

1./ Képviselő-testület a 2008-as költségvetésében 3.300,- eFt-t biztosít a 
Kistérségi közmunkaprogram Kiskunhalasra eső részének előfinanszírozására, 
mely összeg tartalmazza a 325.251,-Ft-s önerőt is. 

 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulással kötendő  közmunkaprogram finanszírozási megállapodás aláírására. 
 

Határidő:  2008.október 15. 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
Ván László főkertész 
Fődi Gabriella Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetője 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00006 Új napirendi pont 
 
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítéséhez  költségvetési 
fedezet  biztosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 7  
 
 Szavazás: Nyílt  >642< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:07:18 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
255/2008. Kth. 
Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítéséhez 
költségvetési fedezet biztosítása.           
 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor az önkormányzati 
tulajdonú, távhővel ellátott, Bocskai u. 5-7. és Kuruc vitézek tere 41-42. szám alatti 
lakások fűtéskorszerűsítéséhez az Önkormányzati lakások közös költsége 
megnevezésű előirányzat 4.500 eFt-tal történő megemelésével fedezetet biztosít. 

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
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A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter Főépítész, által: érintettek 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00007 Új napirendi pont 
 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Civil szervezeteknek nyújtott támogatások 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság módosító 
javaslatát az előterjesztés részeként befogadja, arról külön nem szavaztat. 
 
No: 8  
 
 Szavazás: Nyílt  >643< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:09:36 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
256/2008. Kth. 
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások.       
     

H a t á r o z a t 
 

1. Képviselő-testület közzéteszi a mellékelt pályázati felhívást civil szervezetek, 
közösségek, magányszemélyek, kulturális, közgyűjteményi célú gazdasági 
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társaságok, intézmények és médiumok részére, melyben 2008. évi végi, 
események lebonyolítására lehet pályázni, mindösszesen 1 millió forint 
értékben.  
 
2. A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok előzetes szakmai 
véleményezésre szakértői munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: Oláh 
Adrián, Kovács Ibolya, Csorvási Zoltán, Boross Helga, Dr. Schindler Árpád, 
Gáspár Csaba és Tóth Ilona 
 
3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi 
Bizottságot, hogy szakértői munkacsoport javaslata alapján döntsön a 
támogatások odaítéléséről. 
 
4. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosításakor felkéri a Jegyzőt, 
hogy ezt az összeget vezettesse át a Humánpolitikai főosztály "Közművelődési 
feladatok" költséghelyére. 

 
 Határidő:  azonnal 
 Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
    Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke,  
    Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,  
 

A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
 

          Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa: 
Boróka Civil Ház vezetője, Oláh Adrián, Kovács Ibolya, Csorvási Zoltán, Boross 
Helga, Dr.    Schindler Árpád, Gáspár Csaba és Tóth Ilona 

 László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00008 Új napirendi pont 

 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: Bajcsy Zsilinszky u.  parkoló építése c. pályázathoz  saját forrás 
biztosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Végh kúria elől indulna a parkoló építése. Egyik oldalon párhuzamos beállással. 
Másik oldalon merőleges beállással. Korábban a szakbizottság helyszínelt, abban 
maradtak, hogy a parkolók burkolata térkőből készüljön. A bizottsági ülésen 
felmerült, hogy a pályázatban aszfalt burkolat szerepe, ami drágább a korábbinál.  
Hol változott ez meg és kinek a döntése alapján  történt a  meghatározás.  
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Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A  pakoló szerkezet megváltozására  kért választ  támogatja. 
A határozati javaslat 2. Pontja szerint a 186/2008 Kth sz határozatot hatályon kívül 
kell helyezni. 
Ebben  a határozatban 17 .404 .160 Ft  szerepelt,  most  pedig 19.246.210 E ft.  
Hogy alakult ez ki? 
A felsoroltaknál kedvezőbb ajánlat nem volt? Ha volt, akkor miért nem kapott 
meghívást? 
 
Elek-Máté Anita  városfejlesztési csoportvezető: 
 
Bajcsy Zsilinszky úti parkoló engedélyében aszfalt burkolatot íratott be a tervező, de 
ügyintézőjük is tudta, hogy az egyeztetések során térburkolatról volt szó. A 
térburkolatra és az aszfalt burkolatra is elkészült a költségvetés. A Pályázatot  a 
térburkolattal  nyújtották be. A kivitelezők is erre adtak ajánlatokat. 
Mivel pályázati támogatásról van szó, csak olyan kivitelezőket kérhetnek fel, akiknek 
megfelelő referenciájuk van és  megfelelő szakemberekkel rendelkeznek. 
Kiskunhalas város területén az összes olyan céget felkérték, akik  ezekkel a  
feltételekkel rendelkeztek. A versenyeztetés során 1.8 millióval több e kerül a 
kivitelezés, mint amennyit a tervezői költségvetés alapján benyújtottak, de a  
pályáztatás  során előfordul.,  hogy a pályázati összeg alá mennek, máskor pedig 
felé. 
Olcsóbb ajánlatot adó  cégről nincs tudomása. 
 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Csodálkozik azon, hogy olcsóbb ajánlattal nem találkoztak, mert azt kezébe tartja. 
Átvettek 2008. 05. 30-án a vagyongazdálkodási osztályon.   Ebben  az ajánlatban  
15.381.835 Ft  szerepel. Ezt a  Városgazda Zrt, nyújtotta be, aki referenciával 
rendelkezik.  
A kiírás úgy szerepelt, hogy a vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni, alvállalkozó 
tevékenységéért teljes felelősséget vállalva. Amennyiben szűkebb kapacitással 
rendelkezik alvállalkozóval megoldhatja. 
Nem jogosultak vizsgálni hogyan kívánja a feladatot megoldani, ha jó az ajánlata. 
Illet volna ezt a legolcsóbb ajánlatot adó céget meghívni. Ehelyett 3 millióval drágább 
vállalkozót találtak.  
Számára ez érthetetlen. Ezért is kérték, hogy a jegyző vizsgálja meg ezt is. 
Egy határozatot hatályon kívül kell helyezniük, amiben a saját erő 5.221 E Ft volt, a 
mostaniban 7.063 E Ft az említett okok miatt. Az eltérés okára választ nem kapott az 
előterjesztőtől. 
A településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságnak kellett volna 
az ajánlatok közül a kivitelezőt kiválasztani. Erre hozták a 45/2008. Kth sz. 
határozatot. Ezt  a határozatot is figyelmen kívül hagyta  az előterjesztő. Most 
találkoztak ezekkel a  tényekkel. Tudomása szerint szerződést is kötöttek egy céggel  
több mint 18.376.210 Ft értékben. 
 A közpénzek költése körüli felelősség megosztást nem ismeri, de megítélése szerint  
meg kell vizsgálni itt mi történt. 
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Elek-Máté Anita városfejlesztési csoportvezető. 
 
A Városgazda Zrt. májusi ajánlatával nem találkozott. Ezt a pályázatot  májusban 
nyújtották be. Előzetes számítás lehetett ez az ajánlat és az alapján nyújtották be a 
pályázatot. A tervek is akkorra készülnek el, amikor a pályázatot már benyújtják. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Érdekes lenne, ha annak alapján nyújtották be a pályázatot amit az egyik pályázó 
előzetes számítás alapján adott és nem hívják meg a pályáztatás elbírálásánál. 
A pályázati összeg nem egyezik meg ezzel a végösszeggel. Tehát nem annak alapján 
nyújtották be a pályázatot. 
Meg kell hogy szavazzák az előterjesztést, mert erre várnak a pályázat 
kiegészítésben. Az igazságot szeretnék ennek ellenére megtudni. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy  a Jegyző vizsgálja meg a pályáztatási 
eljárás törvényességét és a soron következő képviselő-testületi ülést tájékoztassa.  
 
No: 9  
 
 Szavazás: Nyílt  >644< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 15:23:32 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
257/2008. Kth. 
„Bajcsy Zsilinszky utca parkoló építése” c. pályázathoz  
saját forrás biztosítása.   
 
 

H a t á r o z a t 
 

1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét  a 
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda által 
előkészített támogatási szerződés megkötésére: 
 
„Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca parkoló építése”  

Összes költség   19 246 210 Ft  
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 Elnyert támogatás  12 182 912 Ft 
 Saját forrás       7 063 298 Ft 
    
A támogatással megvalósítani tervezett fejlesztés összes költsége  19 246 210 Ft, az 
elnyert támogatás: 12 182 912 Ft. 
Saját forrás szükséglet 7 063 298 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2008. évi 
költségvetési rendeletében biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
2./ A Képviselő-testület a 186/2008 Kth.sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
3.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Jegyző vizsgálja meg a pályáztatási eljárás 
törvényességét és a soron  

 
Határidő:  azonnal 
 3.) pontra: 2008. október 27. 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 3.) pontnál: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
Elek-Máté Anita beruházási csoportvezető 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00009 Új napirendi pont 
 
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Rakodó utcai  járda építése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Pajor Kálmán 
TF Bizottságnak kellett volan elbírálnia. Közlést kaptak, hogy kia adta a 
legkedvezőbb ajánlatot. 
8 E Ft /m2 árat állapítottak meg, ezzel szemben 17 E Ft/m2 árú lesz. Víznyelőkkel 
készült a  terv. Tervezőt megkérték, h ogy egyszerűbb műszaki tartaslommal 
készítsen tervet. 
Máté Lajos 
 
Előterjesztő 
A tervező ezt a tervezési módot tartotta megfelelőnek. Zrt-nél is megversenyezették, 
Terrvezőkkekl nehéz helyzetben vannak. Kerélkpárút tervezését Dr. Szlanka Tamás 
vállata magára. Most kap először tervet dec, 15-ig, mert a képviselőkkel folyamatosan 
kell egyeztetni és ezért csúsznak a tervek.  
Dr. Várnai László 
Lehet olcsóbb megoldást választani, amit rövid időn belül újra kell építeni. 

Hozzászólások 
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Pajor Kálmán 
PM úr bevezetőjében  csúsztatott. TFBiz. lesz az oka a  határidő eltolódásnak.  
Halász Balázs 
Szeretnék,ha a járda megépülne, mert sok iskolás jár arra és az állomá felől is arra 
járnak. Csapadékvízet  egy árok elnyeli. Ezt a tömeges vizet nem lehet a temető felé 
elvezetni. 
Rendelet szeritn az ingatlanról nem lehet kivzetni a közterületre, akkor ezt sem lehet 
megengedni. Más megoldást kértek tőle és ígéretet kaptak r4á. 
 
Szilágyi Pál Ferenc- 
Fontos járdaszakaszról van szó, ahol nagyon sokan közlekednek. 
Vízkeleti Szabolcs 
 
Jekő Attila most érkezik 
 
Van három pályázat, amibúől a legolcsóbbat választották ki. Tervezők műszaki 
szakemberek. 
 
Soós Árpád 
Soós Árpád 
Sajnálja, hogy ez ahelyzet alakult ki, mert azonos helyen járnak a gyalogosok és a 
járművek. Szerencse, hogy nem történt eddig nagyobb baleset. Í víz jelen 
pillanatbana  temetőbe folyik, mert az út arra lejt.Kiemelet járdaszegélynek kell 
lennie, más megoldás csak rossazabb lehet. Árat nenm firtatja, kicsit soknak tartja. 
Nincs előtte műszaki kalkuláció, ezért nem  bírálja. 
Javasolja, hogy ne húzzák tovább az időt. felsővárosiak érdeke, hogy minél 
hamarabb elkészüljön a járda. 
Az árat meg kellene viszgálni, de határozzanak. 
 
Dózsa Tamás Károly (ÜGYREND) 
 
Dr. Várnai László 
Elfogadnák az előterjesztést sé a műszaki tartalommal és aköltésgvetés újra 
szűmolására dajanak két hetet. Amennyiben van jobb javaslat, visszaviszijk TF 
biz.hoz és a PÉ b-hoz két héten belül.                          
 
Máté Lajos 
Bizottság hatáskörét elvonták.  
Tavaly tavasszal szavazták meg, hogy nmeg kell valósítani ezt a parkolót. 
Beruházások felgyorsítását kérik. 
Pajor Kálmán 
HAt. javaslatot pobntosítani szeretné. 
Járdaépítést saját önerővel jóvá ahygja. Itt ne mondják ki a bekerülés értékét. VF 
osztály  2008. okt. 15-ig módosított tervet készített és okt. 20-ig jóváhagyxott terve 
egyen. 
Kószó János 
Nem csak a burkolatot kell lefektetni. PM hivatal nem házilagos kivitelezővel 
dolgoztat.  
Lukács László 
Akarat és szándék egybecseng.  Egy fgolyamatban vannak.  Elmondott módosítást 
fogadják el. Két héten belül együttes ülésen döntsön a két bizottság. Kibvitelezőn és 
tervezőn ne  változtassanak. Csökkentsék amennyire lehetséges. 
No: 10  
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 Szavazás: Nyílt  >645< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 16:06:  55
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 00.00%  83.33% 1  
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartóz                 0     0.00%     0.00% kodik 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szava                 0       0.00% zott 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00%  100.00% 
H zat Elfoatáro gadva 
Határozat:  
 
 

00010 Új napirendi pont 
2008 évi ktv. módosítása. 

 
é 

oly 

Kérdések 

 
lőterjesztő E

 
zabó KárolyS

Jerémiás Bélán
Dr. Szász Éva 

árDózsa Tamás K
Pajor Kálmán 

n Váradi Krisztiá
Máté Lajos 

 
alász Balázs 

n a lakossági hozzsájárulás az ivóvíz hálózat bővítésé? 

Hozzászólások 

H
4.sz.mellékletbe
 

lőterjesztő E
Igen. 
 

 
erémiás Béláné 

folyik. 30 fővel Halas Néptánc kulturális alapítvány támogatta 
n 

 műszaki o 
kérik a vezetlk kiépítését. 

J
Népzenei oktatás 
volna, de nioncs rá mód, mert az alapító okirat mód, nem történt meg. Külön sorba
szerepeljen népzenei oktatásra 400 e ft- Átcsoportosítás a 5/12 tábla 12 sora 
tartalmazza. 
Dr. Várnai László 
Ezt a kere 

ázstet aHalász Bal
Halászcsárda utcas lakói régen 
Dózsa Tamás Károly 
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CKÖ megállapodás három évre bővülő támogatásra hoztak határozatot. Első év ez. 
Helyi Ök-tól. 4.200 E Ft-ot, ehehz képest még 3 milliót kértek. Fontos az  orvoslás, de 
a megállapodás mást tartalmaz. Sokan nincsenek megelégedve a CKÖ munkájával. 
Kisebbségi Önkormányzat 
Kormány nem kért tőlük utcabizalmi hálózatot 
Kószó János 
 
Lukács László 
volt egyeztetés. Néptánc magán alapítvány. Volt korábbi egyeztetés. Most 
támogassák a javaslatot. Többlet költséggel nem jár csak átcsoportosítást kérnek. 
Cigány KÖ startégiai tervét háronm évre határozták meg.  
 
Körösi Dezső 
Tervezési munka folyik, akkor engedélyezési eljárási díjak lesznek és  kvitelezés 
folyik. Interpellációnál sorrendet TF biz állított össze Ennek megfeleően dolgoznak. 
Igény nagyobb mint a keret. Megállapított sorrend nem lesz végrehajtva. 
 Mód indítványí emeljék be a 400 E ft-ot a z interpellációs kerettel szemben. 
No: 11  
 
 Szavazás: Nyílt  >646< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 16:32:54 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   77.27%   70.84% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 5   22.73%   20.83% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00011 Új napirendi pont 
 
Kristóf Sándorné 
Kristóf SándornéVagyon R. 
 
Szabó Károly 
Máté Lajos 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 12  
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 Szavazás: Nyílt  >647< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 16:37:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00012 Új napirendi pont 
Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek 
 
Szabó Károly 
Dózsa Tamás Károly 
Pajor Kálmán 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 13  
 
 Szavazás: Nyílt  >648< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 16:41:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00013 Új napirendi pont 
Távhőszolgáltatás 
Dr. Várnai László 
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Nagyon sok egyeztetés folyt előzuetesen. Több variáció készült és a mai napon 
további változás történt. alapdíj és a hődíj hogy viszonyiul egymáshoz. Alapdíj 
elmaradása miatt elmaradás avah a hődíjban is. Jelentős alapdíaj emelést kér a 
szolgálató. 
Más szerint az alapdíj inf. mértékkel növekedjen és hgődíj emelkedjen jelentősen. 
R. 10 alapdíj 30 % hődíj. 
Próbálnak elegt etenni  agázár emeljkedés tompításának. kKomp. alapdíj 25. hődíj 
15.64% emelését javasolják. 
Mértékletesség és józanság tanúsítás tkéri .  Emelés nem kerülhető meg. 

Kérdések 
 
Hunyadi Péter 
 
Halász Balázs (ÜGYREND) 
Halász Balázs 
Váradi Krisztián 
Jekő Attila 
Pajor Kálmán 
 
Kristóf Sándorné 
Kovács József. 
Gázár emelés utólérte  
Ismerik a pályázati lehetőséget, de a 25 % önrészt nem tudják biztosítani.  
Hunyadi Péter 
Hunyadi Péter 

Hozzászólások 
 
Szabó Károly 
 
Váradi Krisztián 
Fogyasztók az alpdíj emelés ellen vannak. Ha nagyobb alapdíj ememlésnél döntenek, 
az kevésbé ösztönöza  m egtakarításra. Nem kapott meggyőző hatástanulkmáynt így 
tartózkodni fog.  Közel 3000 lakóról van szó, segíyteni kell akorszerűsítést. 
 
Előterjesztő 
Végeztek számítást az össze s formára. 
 70 % alapdíj emekllésnél 69.000 éves dyíj/lakás. 
25%-os emelés 48,426  ft az alapdíj. Kis s fogyasztásnál 172.717 Ft -lakás  évente. 
3-as változás 139.272 Ft az éves fogyasztás. 
Dr. Várnai László 
Pályázatot akkor tud támogatni, ha kezdenmnéyez a szolgáltató. 
 
No: 14  
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 Szavazás: Nyílt  >649< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 17:17:16 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   80.95%   70.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 4   19.05%   16.67% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00014 Új napirendi pont 
Város közvilágítás 
Előterjesztőa 
 
Szabó Károly 
Pajor Kálmán 
Máté Lajos 

Kérdések 
 
Jekő Attila 
Fél éve elfogadták, hogy belépnek egy konzorciumba, ahol esetleg olcsóbb árakat 
harcolnának ki. Esetleg mástól vegyék az áramot. 
Előterjesztő 
 
Megye kezdeményezett egy közbeszerzést.  Sokkal magasabb díjat eredméynezett 
volna. Ma ez a legkedvezőbb megoldás. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Komáromi Szilárd 
Másodikoldalon a szolgálattás kötelezettsége, hogy vezérli akközvilágítás ki és 
bekapcsolását. Más interpellált ezért, nagyon korán kikapcsoljáka közvilágítást és 
késön kapcsolják be. Ezt a munkát precízebben kellene végezni. Eza  szolgáltató 
érdeke, mert általánydíjas költésget k fizet az önkormánmyzat.  Ebben a 
szerződésben is precízebben kellett volna kidolgozni. 
Temető szerződésében is rögzítették az e 
Halász Balázsllenőr 
 
Többször tapasztalják, hogy beborul és  kellene a közvilágítás. 06408220 telefont kell 
hívni.  
 
 
Máté Lajos 
Komáromi Szilárd javaslatát vállaj. Kiskunhalson  
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Pajor Kálmán 
Meg kellene vizsgálni, hogy a megvilágítási szint nem túlzott-e? Közvilágítási 
szabvány nem kötelező érvényű.  
 
 
Dr. Komáromi Szilárd 
Mód indítványm, hogy a szerződés ellenőrzésére határidőt  állapítsanak meg. 
 
  
 
Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND) 
Dr. Komáromi Szilárd 
 
Manecz Ivett DÉMÁSZ közvilágítási műszaki gazdasági felelőse 
No: 15  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >650< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 17:39:23 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   95.24%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.76%     4.17% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00015 Új napirendi pont 
 
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Polgármesteri   Hivatal irattár rendezése pénzügyi fedezet 
biztosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Máté Lajos  Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Ismerteti a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint : 
A Bizottság a 2009. évi költségvetésben javasol forrást biztosítani. 
További árajánlatok bekérését, esetleg pályázat kiírását tartja indokoltnak. Ezt 
követően kerüljön vissza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé az 
előterjesztés. 
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A 4.800 E Ft +20% ÁFA=5.760 E Ft. Ezt az árat ajánlotta egy Győri Vállalkozó aki 
egy szoftvert alkalmazna a nyilvántartásra. Egy profi ajánlatról van szó,  de 
önkormányzati referenciája nem volt. Minisztériumoknál, bankoknál végzetek hasonló 
feladatot. Az önkormányzat nem ilyen szintű cég, ezért  önkormányzatnál  dolgozó 
ember igénybevételét  tartanák  jónak, aki az ügyiratokat ismeri és jobban fel tudnák 
dolgozni az iratanyagot. A jelentkező cég szerint is általában maguk oldják meg az 
önkormányzatok az irattár selejtezését. Azt kérdezi, hogy ezt miért nem oldotta meg 
korábban az önkormányzat maga? 
Tudja, hogy létszámcsökkentés volt, de hasonló más településeken is hasonló a 
helyzet. Mégis kigazdálkodják az erre szükséges fedezetet.  
Megítélésük szerint is szükség a munka elvégzésére, amire pénzfedezetet is 
biztosítanának, de ennél kevesebbet. Szeretnék, ha helyi emberek végeznék el ezt a 
feladatot. Egy kisebb pályázat kiírását is támogatnák, hátha lenne aki ennél az 
ajánlatnál olcsóbban megcsinálná az irattár selejtezését. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság véleménye  kapcsán  elmondja, 
hogy sokadszorra  próbálja  rendezni ezt a feladatát a Polgármesteri Hivatal. 
Amikor a hivatal  készít előterjesztést, akkor a bizottságok mindig  más személyek 
megkeresését írják elő. Többször elhangzott, hogy  ezt támogatják ennek a fedezetnek 
biztosítását. Kabinet ülésen  is támogatták és azt is előre egyeztették, hogy most  
terjesztik be a képviselő-testület elé,  és megint további vizsgálatot kérnek. 
Nem érti  az elutasítás tényét. Előre leegyeztették, hogy lehet elvégezni ezt a 
feladatot. 2009 évi költségvetésben kértek erre a forrást biztosítani. Most kezdjék 
újra az egész eljárást és pályáztassák meg a feladatot? 
Sérelmezi, hogy a  Polgármesteri Hivatal feladatát maradék  elv alapján  szavazzák 
meg a képviselők, míg  más nagyobb értéket képviselőt meg sem kérdezi a többség,  
hogy megcsinálhatja-e? 
Az irattár rendezéssel több mint egy éve vár a hivatal, mert mindig hátrébb sorolták a 
feladatot a költségvetésben. Ez előre legyeztetett előterjesztés volt és az abban 
szereplőt tartották a legjobb ajánlatnak.  
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
Régi problémája a Polgármesteri Hivatalnak az irattár rendezése.  Elmúlt évi 
költségvetésben sem kaptak rá fedezetet. Próbáltak megfelelő lehetőséget keresni., 
Jelenleg közcélúakkal vezettetik ki  az iratokat, de ez töredéke a szükségesnek. Évek 
óta a Levéltár negatívumként jelöli meg, hogy a selejtezés elmarad. 
Az ISO vizsgálat során is határozottan kitért az auditor arra, hogy  súlyos problémája 
a Polgármesteri Hivatalnak az irattári selejtezés elmaradása. 
Nem szoktak nagyobb fejlesztésekre pénzt kérni, de erre a fedezetre igazán nagy 
szükségük lenne. 
Megkereste a Megyei Levéltárat, kérte, hogy nyugdíjba ment kollégák segítenének-e. 
A válasz az volt, hogy egy környékbeli kolléga van, aki nem vállal munkát. 
Próbálták saját nyugdíjas kollégák megkeresésével, sajnos ezt a munkát ők sem 
vállalták. 
A bekért árajánlatok közül a legkedvezőbbet terjesztették elő a képviselő-testület elé. 
A következő ajánlat 8 millió Ft és ők nem is tennék dobozokba az iratokat, csak 
előadói ívekbe. 
Ez  a cég vállalta , hogy a teljes hivatali iratanyagot áttekintve, leselejtezve, tárolva, 
amit nem lehet leselejtezni és a Levéltárhoz átadásra kész állapotban elkészíti. 
Amennyiben szükséges, a meglévő iratokat egy megyei központi raktárba elhelyezi, 
ahol a későbbiek során a digitalizálása  megtörténhet. 
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A Győri cég levéltári szakembereket biztosít és a legkedvezőbb árat ajánlották. 
 
 

Kérdések 
Máté Lajos képviselő: 
 
Elhangzott, hogy egy éve várnak a pénzfedezetre, de hosszú idő óta probléma a 
feladat megoldása. 
Megítélése szerint felhalmozódott problémáról van szó, amit egy évtizede meg kellene 
oldani. 
Valójában hány év anyagát kell irattározni? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A feladatok közül, most ezt kell megoldani. Hosszú évek iratait kell rendezni. 
Korábban más feladata volt. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
Legutóbb 10 évvel ezelőtt selejtezték az irattárat. Ezt nem minden évben  csinálja a 
hivatal, hanem meghatározott időközönként. Most már nincs több hely. Már egy plusz 
irattárat is kialakítottak. Ezzel  a feladat ellátással hosszú évekre megoldódna a  
problémájuk. 
 

Hozzászólások 
 
 
 
Máté Lajos  képviselő: 
 
Megvédi a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság véleményét . Az ajánlat jó, 
a felhasználandó dobozok nagyon jó minőségűek, de nem biztos, hogy ezt a rendszert 
kell kiépíteni az önkormányzatnak, amit a minisztériumok és bankok meg tudnak 
fizetni. Az önkormányzatnak egy olcsóbb megoldás is jó lenne. Felmerült, hogy  csak 
doboz nélkül kérik a feladat elvégzését, de azt a választ kapták, hogy ők 
tulajdonképpen doboz gyártók és e nélkül nem vállalják a feladatot. Akkor profi 
irattározókkal állnak szemben, vagy dobozgyárosokkal? 
Ezért tették meg ajánlatukat a fentiek szerint. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tehát dobozgyártókat fogadnak fel irattározásra? 
Elképeszti a feltételezés. Azt nem firtatta a képviselő-testület, amikor a 
Városmenedzser Kft-nek 10 millióért  csináltattak padlófűtéses irodát, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói  ezzel szemben nyáron 40 fokos irodában dolgoznak, 
mer nem telik egy klíma berendezésre. 
 
Hunyadi Péter  képviselő: 
 
A Polgármesteri Hivatal vezetése a jegyző feladata és kötelessége és  ha az irattár 
nincs rendben az az ő mulasztása.  
Más intézményekkel szemben nem korrekt megoldás, hogy valaki egy kötelezően 
ellátandó feladatát elmulasztja vagy valamilyen okból nem hajtja végre és  amikor 
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felhalmozódik, arra közpénzt kér. Igenis, hogy bele kell férni a költségvetésbe. Máshol 
is vannak nehéz helyzetek, ezt valahogy meg kell oldani és sajnálatos, hogy évek óta 
halmozódó probléma dől most rájuk. 
Valamilyen más megoldást kell keresni. Amikor megoldás születik, utána ezt a 
munkát folytatólagosan végezni kell, mert újra hasonló helyzetbe futnak bele. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Megdöbbenéssel hallgatja a vitát ! 
Amikor a Polgármesteri Hivatalról van szó, akkor a maradék elven döntenek, 
mulasztásként róják fel az irattározás feladatának elmaradását. 
Város iránti elkötelezettség hol van a többségnél, amikor Debreceni cégnek pl. 
havonta 100 E Ft-okat fizet ki az önkormányzat a majd  megépülendő konferencia 
központ menedzselésére, ami  előreláthatóan eltart egy-pár évig. 
Ennél  mindig  megnyomják az „ igen „ gombot, most meg ellenvetés tapasztalható. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Vízkeleti úr  megjegyzésére reagálva  elmondja, hogy erről a menedzser munkáról 
tájékoztatót  nyújtottak be a képviselő-testületi előterjesztésekkel.  Ez a szakmai 
munka a városnak 20 milliárdos beruházást fog hozni, viszonylag meg fog térülni. Ezt 
nem kellene ezzel az üggyel összehasonlítani. 
Az előterjesztéshez a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság annyi 
módosítást javasolt, - amit támogat - hogy a pénzt el kell különíteni a 2009 évi 
költségvetésben, a munkát végre kell hajtani. Annyi a kérés, hogy még további 
árajánlatokat kell bekérni, össze kell hasonlítani és a jegyző eldönti, melyik lesz a 
legjobb. A pénzt meg biztosítani kell. Mi ezzel a probléma? 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Mielőtt bárkinek megragadna Hunyadi Péter képviselő azon véleménye, hogy az 
irattári rendbetétel egy rendetlenség felszámolását jelenti, a következőket  mondja el: 
Szeretné megvédeni a hivatal dolgozóit, mert az irattári szabályok nagyon pontosan 
meghatározottak, amelyek azt is meghatározzák, hogy milyen tipusu iratokat hány 
évig kell őrizni, melyen körülmények között. Ez az őrzési feladat a Polgármesteri 
Hivatalban biztosított, de  egy ilyen mennyiségű üggyel foglalkozó szervezetnél, mint 
a város önkormányzati hivatala, nagyon nagy mennyiségű irat gyűlik fel évről- évre, 
amelyeket kezelni is nehéz. Ezért lenne szükség a digitalizálásra.  
Maximálisan támogatja ezt az előterjesztést, mert a visszakereshetőség, a 
nyilvántartás csak ezzel a módszerrel lenne biztosított és  ha most egy kis befektetést 
igényelne is, a későbbiekben csak pénzt  takarítana meg az önkormányzatnál. 
 
Máté Lajos  képviselő. 
 
Nem a digitalizálásról van szó, hanem  a katalógizálásról,  aminél más kérdésként 
szerepel, hogy számítógépen vezetik azt. Az anyag a digitalizálásra lesz alkalmassá  
téve. 
A DÉMÁSZ-nál, ahol dolgozik, ott is van selejtezési szabályzat, amiben nem az 
szereppel, hogy 10 évente kell azt elvégezni, hanem ahogy szükség szerint 
folyamatosan. Minden évben meg kell csinálni. 
Nem adott az előző testület erre fedezetet, most ők adnak, de azzal a kiegészítéssel, 
hogy  próbáljanak meg olcsóbb megoldást választani. Nem azért, mert a hivatalon 
akarnának ütni, hanem azért, mert ha lehet akkor  az olcsóbbat válasszák, mert 
közpénzről van szó. Ezért még egy kört tegyenek. 

34 



Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
 
Az előző testület nem adott pénzt, hangzott el, de akkor nem is kértek, mert más 
feladatot láttak el. Ezért ettől  a testülettől nem kérnek akadálymentesítésre, a 
hivatal udvarának lebetonozására, a hivatali recepció elkészítésére, a tanácsterem 
kialakítására és még sorolhatná. 
Ez a vita értelmetlen. 
Folyamatosan megpróbálnak oktatni a Polgármesteri Hivatali munka végzéséről, amit 
sérelmez. 
Jegyző munkáját úgy értékelik, hogy nem igen jártasak abban. 
Nem ellenségei a Polgármesteri Hivatalban dolgozók a képviselőknek. Pláne nem a 
FIDESZ többségnek, de azt  elvárják, hogy kölcsönös legyen az egymással szemben 
tanúsított tisztelet. 
Segítőkézséget vár a többségtől is. Semmire nem kért eddig a Polgármesteri Hivatal 
pénzforrást. Nem lehet ekkora összeget kigazdálkodni. 
A képviselő-testület hivataláról van szó, ahol  a normális munkavégzés feltételit kell 
biztosítani. 
 
Dr. Ferenczi Mária  jegyző: 
 
Hunyadi képviselő úr felszólalására reagálva hangsúlyozza, hogy nem a szakmai 
munkával van baj, hanem helyhiánnyal küzdenek. Készült egy iratkezelési 
szabályzat a képviselő-testület jóváhagyásával, amit minden hivatali dolgozó ismer 
és betart. A Levéltár minden évben átfogó ellenőrzést tart. Minden esetben azt 
kifogásolja, hogy zsúfolt az iratanyag elhelyezése. A Levéltár több mint 10 éve nem 
tud szintén helyhiány miatt átvenni iratanyagot. 
Az ISO auditálás sem azt állapította meg, hogy a szakmai munka nem megfelelő. 
hanem  azt, hogy az irattár és az iktató túlzsúfolt és így nem biztosítható az iratok 
rendezett tárolása Nem a hivatal vezetése mulaszt. 
Végrehajtották a 10 fős létszámcsökkentést. Ezzel a létszámmal  ezt a feladatot nem 
tudják megcsinálni. Két fő dolgozik az iktatóban. 
Jól tudják, hogy mennyi időnként kell iratokat selejtezni. Ezt  a napi munka során 
végrehajtják. Hely kicsi, ezért már két irodát is kialakítottak irattárnak. Nem 
megfelelő módon a pincében is vannak iratok.  
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A szavazás következik. Hangsúlyozza, hogy az összegben és az előterjesztés 
időpontjában akarategység van az alpolgármester és a polgármester között. 
Előzetesen az alpolgármester  azt mondta, hogy előterjeszthető  a kérelem, mert erre 
a feladatra pénzt kell biztosítani. A költségvetés megállapításánál azt mondták, hogy 
az év második felében térjenek erre vissza. 2009 évi költségvetésben kérnek forrást, 
amihez előzetes döntéshozatal szükséges a betervezhetőség érdekében. 
A határozatban megjegyezhető, hogy keressenek újabb ajánlatokat, de csak akkor ha 
a fedezetet biztosítják 2009-ben., Ennek figyelembe vételével kéri a képviselők 
szavazatát. 
 
 
No: 16  
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 Szavazás: Nyílt  >651< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 18:36:34 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   95.24%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.76%     4.17% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
261/2008. Kth. 
Polgármesteri Hivatal irattár rendezésére pénzügyi fedezet biztosítása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
iratainak selejtezésére, iratok rendezésére a 2009. évi költségvetésében 6 millió forint 
fedezetet biztosít.  
Felkéri a  jegyzőt, hogy a  feladat  ellátására  újabb ajánlatokat kérjen és a  legjobb 
ajánlatot adóval  kössön megállapodást a munka elvégzésére. A feladat elvégzéséről 
2009. június 30-ig adjon tájékoztatást. 
 
Határidő: 2009. június  30. 
Felelős: Dr. Ferenczi  Mária jegyző  
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00016 Új napirendi pont 
 
Dr. Ferenczi Mária 
Városmenedzser Kft ügyvezető elkészítette az SZMSZ-t. Képviselő-testület jogosult azt 
elfogadni 
 
Szabó Károly 

Kérdések 
 
Kószó János 
Vagyon rendeletben lévő köteéezetségeket át kell vezetni az SZMSZ-be.  

Hozzászólások 
 
No: 17  
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 Szavazás: Nyílt  >652< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 18:39:  21
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17  80.95%  70.83%   
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartóz                 4   19.05%   16.67% kodik 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szava                 0       0.00% zott 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00%  100.00% 
H zat Elfoatáro gadva 
Határozat:  
 
 

00017 Új napirendi pont 
Városgazda Zrt alapító Okira

iella 
gi tud. karon végzett 2002-ben. Különböző tanfolyamokon 

ányi diplomával rendelkezik.  Saját Kft veuzetője, oktatással 

l. Rengeteg 

ssal megbízott igazgatósági tag. Napi munkát ókell megszervez 

Kérdések 

t módosítása. 
Lukács László 
 
űásztor Gabr P

Szegeden a gazdasá
páláyzatíró és projektmenedzser képzettséget szerzett.  
Dél-Magyíarországi MÉH-nél közgazdasági osztályának vezetője. 
 

ucsi Ferenc B
Természettudom
foglalkozott. Bp.-i projekt  lakópark internetes hálózat kialakításáabn és 
beüzemeltetésében vett részt. 
Városgazdas Zrt  segytségére tud lenni, szakmai tudásával, ambiciójáva
tennivalójuk van. Főként az alapokat kell megerősíteni 
 

r. Fődi István D
 

peratív irányítáO
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)nie. 
 

 
ukács László 

snál visszatérnek erre. Nem része az alapító okirat módosításnak. 

Hozzászólások 

L
SzmSz módosítá
 

 
r. Nagy Lajos 

lő bizottsági ülésen még enm volt akadálya, hogy kiegészüljön a 
D
Délelötti felügye
Felügyelő Bizottság. Szakmailag erős és felkészült fb. kell. 
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Dr.Várnai László 

SZP frakció meghozta döntését. íVárják az elúőterjesztést. 

zabó Károly 
ényében nagy a bizalmatlanság. ezzel számolni kell. Ezért volna 

r. Krammer Balázs 

ószó János 
tszik, hogy a gazdasági társaságok önállóan működnek, semmi nem 

ukács László 

r. Krammer Balázs (ÜGYREND)II2. 

ajor Kálmán 

ószó János 
felügyelő bizottság  kiegészítéséről. 

r. Nagy András Péter 
azda zrt működése. Felügyelő bizottság nak nem feladata a 

áradi Krisztián 
lőtte. Alpolgáremster úrtól  indoklást vár. Benne megdőlt a bizalom 

kleg 

r. Nagy Lajos 
ági tagság politikai  üggyé vált. A felyügelő bizottsgá a tulajdonos 

áradi Krisztián 

 34 perce azon vitatkoznak, ami nincs előterjesztve. 

P felvetett, beigazolódott.  Támogatják az alpító okirat módosítását,  

 
M
 
S
Város közvélem
célszerű mielőbb a felügyelő bizottságot megválasztani. MSZP ad valakit ebbe a 
bizottságba, az a bizalom jele. 
 
D
 
K
Szervezetről lá
indokolja, hogy ebbe a szservetebe legyenek. Töv szervezete megfelelő volt a város  
üzemeltetésre és a vygaon kezelésére.ÍTovábbi gazdasági szervezetek rácsatolása 
felesleges volt. 
 
 
 
L
 
 
D
Lukács László (ÜGYREND) 
 
P
 
K
Szavazzanak a 
 
D
Nem ezen múlik avárosg
városgazda irányítása, hanem a törvényes működés betartatása. 
 
V
Értetlen a helyzet e
az új Zrt-vel. Mi a probléma? mire készülnek? 
Amennyiben nem fogad 
Hunyadi Péterják el a de
 
D
Felügyelő bizotts
érdekeit képviseli. Azon lovagolnak, hogy ki melyik párt tagja. 
Két okirat tartalmáról senki nem beszél.  
Lukács László 
 
V
Lukács László 
Méltatlan, hogy
Dr. Várnai László 
Eddig amit az MSZ
No: 18  
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 Szavazás: Nyílt  >653< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 19:20:  01
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 00.00%  87.50% 1  
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartóz                 0     0.00%     0.00% kodik 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szava                 0       0.00% zott 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00%  100.00% 
H zat Elfoatáro gadva 
Határozat:  
 
 

00018 Új napirendi pont 
Eseti Bizottság 

Kérdések 

 
áté Lajos M

 
áradi Krisztián 

Hozzászólások 

V
Lukács László 
 

 
r. Nagy Lajos 

bbi bizottságnak és nem vállalta továűbb a tagságot. egy évig nem 
D
Tagja volt a korá
tudta a feladatzot ellátni, az nem ér semmit.  
Halas TV szeméklyi kérdéseit is viszgálják meg. 
 

r. Várnai László D
 
No: 19  
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 Szavazás: Nyílt  >654< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 19:25:52 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00019 Új napirendi pont 
Gyógyszertár 
 
Dr. Szász Éva 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy András Péter 
 
Máté Lajos 
 
Kristóf Sándorné 
ÖK-nak nincs engedélyezési jogköre az ÁNTSZ adja ki az engedélyt.  
No: 20  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >655< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 19:33:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   86.95%   83.33% 
 Nem                 2     8.70%     8.33% 
 Tartózkodik                 1     4.35%     4.17% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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00020 Új napirendi pont 

Civil alap és KMK megállapodás módosítása. 
 
 
Máté Lajos 
Jerémiás Béláné 
Szabó Károly 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 21  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >656< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 19:36:08 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00021 Új napirendi pont 
Oktatási intlézmények minőségirányítási program értékelése 
Előterjesztő. 
 
Évente ismétlődő feladatról van szó. Kompetencia porgtramban  kicváló minősítésüek. 
Két részből áll. Intézményi munka és a személyi munka értékelése. Kiskunhals vários 
9 közoktatási intézményből 8 páláyzott kiegészítő  támogatásra, ebből 8 nyert. 617 E 
volt a legkevesebb és 4 millió voklt a legtöbb. Létszámarányoasan állapították meg a 
támogatás összegét. 
 
Jerémiás Béláné 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 22  
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 Szavazás: Nyílt  >657< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 19:41:09 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00022 Új napirendi pont 
Közlekedésbiztonsági kerékpárút páláyzat 
 
Előterjesztő 
Pajor Kálmán 
Máté Lajos 
Dózsa Tamás Károly 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 23  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >658< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 19:44:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00023 Új napirendi pont 
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Előterjesztő 
 
Pajor Kálmán 
Máté Lajos 
Dózsa Tamás Károly 

Kérdések 
 
Vízkeleti Szabolcs 
Dózsa Tamás Károly 
 
Előterjesztő 

Hozzászólások 
 
Vízkeleti Szabolcs 
1millió/fő volt a kiírás. Kiskunhalason a fogyatékosok otthona kimaradt. 
Terveztessék újra az akadálymenet 
Dózsa Tamás Károlyesítést. 
 
Előterjesztő 
A tervezővel leegyeztették, hogy a 25 millióba bekerüljenek. akadálymentesítés miatt 
55 milliós a költsaég. 27 millióra nem vihető le. Kiíró felé jeleznek, hogy ez nagy 
probléma. 
No: 24  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >659< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 19:53:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00024 Új napirendi pont 
KEOP 2.3.0 Jókai utcai  szeméttelep rekultivációja 
 
Előterjesztő 
Önerőre vonatkozóan  
 
Dózsa Tamás Károly 
Máté Lajos 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 25  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >660< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 19:55:46 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00025 Új napirendi pont 
Szennyvízelvezetés II. ütem 
 
Előterjesztő 
 
Máté Lajos 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Előterjesztő 
Máté Lajos 
Közbeszerzésen választják ki a tervezőt, akkor olcsóbb ajánlatot ad? 
 
Előterjesztő 
Létesítési műszaki engedély már rendelkezésre áll. A tender terv ezután készül.Ha 
nem vásárolják mega jogot, akkot közbeszerzési eljárás keretében kell 
kiválasztasztani. 
Pajor Kálmán 
Szennyvízcsatornázás a legfontosabb beruházás.Igénybe vették az OTP páláyzat 
Máté Lajosiró segítségét? 
 
Előterjesztő 
No: 26  
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 Szavazás: Nyílt  >661< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 20:06:33 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00026 Új napirendi pont 
Starnd területének megszerzése. 
 
Előterjesztő 
Pajor Kálmán 
 
Máté Lajos 

Kérdések 
 
Pajor Kálmán 
Város 656%-os tulajdonosa a strandnak. Arra kell törekedni,  hogy 100% tulajdon 
legyn. Hogyan keróült át  a terület  40%-a  más tulajdonba? 
Amennyiben nem lehet megszerezni aterü 
Halász Balázsletet nem lehet  
Hogy lehet visszaszerezni az ingatlant? 
 
Dr.Várnai László 
Amikor lemondott a képviselő-testület a területről, akkor nem volt szándéka a 
hasznosításra. Amikor lemondtak  az elővásárlási jogukról, akkor sem lett volna 100 
% -ban önkormányzati terület. Akkor más feldatai voltak a képviselő-testületnek. 

Hozzászólások 
 
Előterjesztő 
Elővásárlási jogról lemondásának megfelelő jogi hátérrel nem kértek lemondást az 
önkormányzattól. 
 
Halász Balázs (ÜGYREND) 
 
Pajor Kálmán 
REOR ZRt nyilvános pályázatot írt ki és megvételre ajánlotta zet az üzletrészt.  
 
No: 27  
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 Szavazás: Nyílt  >662< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 20:27:58 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00027 Új napirendi pont 
Green West Kft 
 
Előterjesztő 
Kft 4 db ingyenes buszváró építését  ajánlotta fel. Tavasszal későbbi döntést igért.  
 
20 éves elköteléezettségről van szó, de ez az idő csökkenthető. Megtárülést veszik 
figyelembe és egyedi döntés alpján  határoz. 
Önkormányzati tulajdonú területre helyeznék ki. 
Dózsa Tamás Károly 
Pajor Kálmán 
Tipustervet kellenen kidolgozni. Halasi cégek is érdeklődnek, ezért  
Szilágyi Pál Ferenc 

Kérdések 
 
Szilágyi Pál Ferenc 
Minőség és kinézés érdekelné őket az értzék 
Dr. Komáromi Szilárdkel együtt,. 
A felajánló a legforgalmasabb helyeken szeretné ihelyezni a buszvárót. 
 
Dr. Nagy Lajos 
Piacon hova tervezik 
Pajor Kálmán? 
 
Előterjesztő 
Kivitelező olyan lesz, ahogy  meghatározzuk.Minimális szerződési idő 10 év. Egyedi 
döntés alapján történik ez is. 
Megtérülési és bekerülési költésghre voantlopzó tájékozatást nem  
Pajor Kálmánkapott. 
Szerződés 12, b.) pontja esetén  

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy Lajos 
 
Előterjesztő 
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Piacon a helyi busz megállóü helyén llenne a várakozóhely. 
12, pont arra gondolt, ha megszünteti a várót, akkor kártérítésre jogosult. 
Dózsa Tamás Károly 
 
 
Szilágyi Pál Ferenc 
Városmenedzser Kft-t bekapcsolnák  
 
Kószó János 
Egyszer már levették napirendről. Indikatív lépéseket nem lehet tenni a cégek felé. 
Meg kell nézni hány várakozóra vanszükség és egyszerre kell megvalósítani. 
Dózsa Tamás Károly 
No: 28  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >663< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 20:52:48 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00028 Új napirendi pont 
Hozzájárulás bányaszolgalmi 
 
Máté Lajos 
Pajor Kálmán 
 
No: 29  
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 Szavazás: Nyílt  >664< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 20:55:36 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00029 Új napirendi pont 
Kossuth u. 43.II/12.  
 
Pajor Kálmán 
Máté Lajos 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
No: 30  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >665< Minősített 
 Ideje:2008.09.29 20:56:14 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

00030 Új napirendi pont 
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30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: A 3656 hrsz-ú Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlan  üzemeltetése, 
fejlesztése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A képviselő-testület  március 31-én határozatot hozott ebben az ügyben, amelynek 
alapján rendezték az első szakaszát az Ady Endre u. 3. Sz. alatti ingatlan felújítását. 
A második és harmadik szakaszhoz árajánlatokat kértek be. Időközben az ingatlan 
felújítása a második szakaszba átment, mert olyan fejlesztési szakaszban volt, hogy 
tető és ablak nélkül nem maradhatott. A különböző civil szervezetek bevonásával  
pályázat benyújtását kezdeményezték, ami volt a képviselő-testület előtt is. Ez  nem 
nyert, de további pályázatok válnak még nyitottá, amiben részt kell venni, hogy az 
épület arra a célra jöjjön létre, ami az eredeti cél is volt. 
A képviselő-testület döntése  szerint a tulajdoni lapon a művelési ágat meg kell 
változtatni, ami nem történt meg. Egyeztetés után arra jutottak, hogy  a beruházó 
egyetértése esetén a befektetett összeg arányában lelakná azt.  
A határozatból egyértelműen kiderül, hogy szeretnék áttekinteni az esős szakasz 
folyamatát és annak teljesítését és ehhez kapcsolódóan az üzemeltetést és bármi 
nemű további használatára és fejlesztésére vonatkozóan a Városgazda Zrt 
Igazgatóságán belül az operatív irányítást végző személyt bíznák meg. A 
megállapodást kérik visszahozni az Ügyrendi és Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági Bizottság elé. Az utóbbi döntene a megállapodásról. 
  

Kérdések 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Az előterjesztésben szerepel, hogy a pályázat nem nyert, de időközben  a kivitelező 
cég további munkálatokat végzett el az ingatlanon vagyoni értéke növelése és 
védelme érdekében. 
Nem tájékoztatták ezt a céget arról, hogy pályázati pénzből kívánják kifizetni a 
munkáját? Vagy a lelakási ajánlat akkor is megvolt már? 
Miért nem fizetik ki a pénzt a kivitelezőnek? 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Tud arról a Volf Kft hogy pénz helyett lelakási jogot kap? Többi  vállalkozó, akik itt 
munkát végeztek, hogyan jutnak a pénzükhöz? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A Volf Kft-től valaki csak megrendelte ezt a munkát, miért nem fizetik ki? Ez lesz a 
gyakorlat a jövőben az iskolák felújításánál is? A kivitelező lelakja a munkadíját pl. 
az iskolai büfé üzemeltetéséből? 
Hogy jött létre ez a konstrukció? 
Ha megrendeltek egy munkát, akkor árajánlat alapján fizesse ki az önkormányzat és 
akkor  vége ennek a  történetnek. 
A pályázat benyújtásakor is elmondta, hogy az elbírálásig nem lehet megkezdeni a 
beruházást, mert arra már nem adnak támogatást. 
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Ez esetben az első ütem a pályázat benyújtása előtt megtörtént és ment tovább a 
folyamat.  A pályázat eredményessége esetén sem lehetett volna kifizetni a már 
elkészült beruházást. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a benyújtott pályázat nem arra 
vonatkozott, amit jól ismer Jekő Attila képviselő. Az a Szabadkai út 1-re, majd később 
a Közösségek Házának felújítására nyújtottak be.  
Valóban a munkák  idő előtti elindítása nem volt szerencsés, abból kiindulva nem is 
olyan pályázat lett benyújtva.  
Ennek a többcélú civilkezdeményezésekre benyújtott pályázat részben tudta volna 
ezt a működést támogatni. Mind e mellett a további működtetéséhez is vélhetően nem 
kevés pénzt lehet hozzátenni. 
Azért nem fizeti ki az önkormányzat a konstrukciót, mert annak vannak szabályai. A 
közbeszerzés egy céghez kötődik. Ez a cég a részét teljesítette, amit kifizet az 
önkormányzat, de az  érték csak 15 millióig terjedhet, mert egy éven belül van. 
További kifizetést nem eszközölhetnek. 
Tud a cég a lelakási ajánlatról. Ügyvédek segítségével ezt a konstrukciót el tudja 
fogadni. Igényét a cég továbbra is fenntartja, hogy a beruházást befejezze. 
Reméli, hogy a Városgazda Zrt jó megállapodást készít az Ügyrendi és Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak és jó megállapodást fognak aláírni. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Közbeszerzési szolgáltatási határt elérték. Ezért  kénytelenek un. bartel üzletet 
csinálni. Jogilag ez megvalósítható? 
Nem írtak ki közbeszerzést, mert   nem érte el a beruházás értéke a határt, közben a 
szolgáltatás értéke mégis túllépte és azt mondják, hogy lelakhatja a kivitelező.  
Amennyiben a leírt munkálatok, amit megrendeltek elérte a 15 milliót és nem írtak ki 
közbeszerzést, elkövetik azt a szabálytalanságot, hogy a későbbiekben számon 
kérik. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Amikor a beruházás elindult, az önkormányzat csak bizonyos rész elkészülte után 
kapcsolódott be. Akkor Tóth Péter főépítész  közreműködésével egy levelet írtak az 
akkora Városgazda Zrt vezérigazgatójának, a beruházás  szabályos menetéről, kérve 
a munkák leállítását. 
Ez nem történt meg. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Nem kapott kérdésére választ. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Nem tud kiegyenlítetlen követelésekről. Ha volt ilyen azt nem a Városgazda Zrt 
rendelte meg. A határozat-tervezetben szerepel, hogy felül kell vizsgálni a 
beruházást. Amennyiben kiderül a tartozás ténye, arról is kell azt is rendezni kell. 
 
Kószó János képviselő: 
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Induláskor már  problémával találkoztak. Erre is lehetett volna figyelnie a 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságnak, mert  
képviselő-testület előtt volt és kérték leállítását. Nem állították le, mert úgy döntött a 
többség. 
Olyan célt valósított meg a Városgazda Zrt az önkormányzat felhatalmazása nélkül, 
amire nem volt képviselő-testületi döntés. 
Arra sem volt döntés, hogy a civil szervezeteknek székházat hoznak létre. 
Nem kéne a többségi oldalnak úgy viselkednie, mintha ő vigyázna a város pénzére, a 
bal oldal  meg gátolná a jótékony tevékenységét. Szó nincs erről, de ezt az ügyet meg 
kell oldani. 
Az előterjesztés esélyt ad arra, hogy kellő információval rendelkezzenek.  
Ma már bizalmat lehet a Városgazda Zrt-nek szavazni, mert ezzel a vezetéssel nem 
fog ilyen helyzet többet előállni. 
Nem fogja az egyéni utasításokat  végrehajtani, csak a testületi döntésben lévőket. 
Ezt az előterjesztést támogatja. 
 
Vízkeleti Szabolcs  képviselő: 
 
Így, hogy a 15 milliós értékhatárt elérték és egy újabb konstrukciót dolgoztak ki 
számukra, nem csodálkozik hogy a kivitelező vállalta a kockázatot.  
Eddig az volt a rendszer, hogy közbeszerzés nélkül elkezdtek építkezni, ha elérték a 
közbeszerzés határát, akkor kitaláltak egy másik konstrukciót és mentek tovább. Ez 
így nem korrekt és ne is kövessék azt. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
A felügyelő bizottság ülésén a mai napon ezzel is foglalkoztak, de az Igazgatóságnak 
nem adhat utasítást, Ezt a képviselő-testületnek kell megtennie.  
Ki kell vizsgálni ezt az ügyet, hogy milyen munkát végeztek és milyen értékben. Ki 
adta a megrendelést .  
Ki kell vizsgálni ezt az ügyet. Milyen értékben végeztek munkát. 
Ő tud olyan vállalkozóról, akik 4-800 E ft értékben végeztek munkálatokat és nem 
kapták meg a pénzüket. 
Ezt a konstrukciót meg kell vizsgálni, hogy  vagyongazdálkodásról szóló rendelet és a 
Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló  rendelet 
tartalmához hogyan illeszkedik. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Csodálkozik azon, hogy Pajor Kálmán a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elnöke most nem szól semmit. Lenne néhány kérdése 
ebben az ügyben.  Ez a témakör egyértelműen a bizottságához tartozik. Igazságos 
megítélést kér a jövőben  a képviselő úrtól. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Jelzi a képviselő-testület több olyan tagjának, akik aggályukat fejezték ki a 
témakörben, hogy nem biztos, hogy ez az irány összevethető más nem túl régen 
történt ügyekkel. 
Azt szeretné ha átnéznék a beruházás menetét. Állítja, hogy törvénytelenség nem 
történt. A közbeszerzésre korábbi határozat alapján figyelemmel voltak. Dr. Nagy 
Lajos  képviselő úrnak válaszolja, hogy a kérdéses rendeletekkel összevetették ezt a 
munkát . Reméli, hogy ez a belső ellenőrzés és elemzés után egy korrekt  
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megállapodás születhet, ami azt a célt szolgálja, ami miatt  ennek az ingatlannak 
üzemeltetése érdekében a beruházásba belefogtak. 
 
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő: 
 
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság azt a témakört tárgyalja, amit beterjesztenek elé. 
Ez a téma nem került előterjesztésre. A mai napig ezzel nem foglalkoztak. 
A bizottságok maguknak külön napirendi pontokat nem találnak ki. Felkérés esetén 
megvizsgálták volna. 
Sajnálatos, hogy  ez nem történt meg a hallottak alapján. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Szívesen hallgatta volna meg a képviselő úr erre vonatkozó véleményét, de nem volt. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 31  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >666< Egyszerű 
 Ideje:2008.09.29 21:15:55 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   80.00%   66.66% 
 Nem                 1     5.00%     4.17% 
 Tartózkodik                 3   15.00%   12.50% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
276/2008. Kth. 
A 3656 hrsz-ú Ady Endre u. 3. alatti ingatlan üzemeltetése, fejlesztése. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

 
1.)A Képviselő-testület felkéri a Halasi Városgazda Zrt. Igazgatóságát, mint 
üzemeltetőt, hogy az Ady Endre u. 3. sz. alatti (hrsz.: 3656) ingatlan felújításának 
jelenlegi állapotát, a kifizetett számlák tartalma szerinti szakmai teljesítését vizsgálja 
felül, a kivitelező által időközben elvégzett, de ki nem fizetett felújítási munka értékét 
állapítsa meg, és az ingatlan üzemeltetésére, esetleges bérbeadására, használatba 
adására - figyelemmel a képviselő-testület 95/2008. sz. határozatára – legkésőbb 
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2008. október 31-ig tegyen javaslatot, illetve készítse elő a beruházóval kötendő  
megállapodás-tervezetet.   
 
2.) A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Halasi Városgazda Zrt.  
Igazgatósága által elkészített megállapodás-javaslatot véleményezze. Felhatalmazza 
a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy az üzemeltetésre, a 
beruházóval megkötendő  megállapodást hagyja jóvá. 
 
 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2008. október 31. 
Felelős:  Lukács László alpolgármester 
 
A Képviselő- testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 
Dr. Fődi István Városgazda Zrt Igazgatósági tag  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00031 Új napirendi pont 
ISO tájékoztató 
 

00032 Új napirendi pont 
Interpellációs válasz 
 
Pajor Kálmán 

00033 Új napirendi pont 
 
Pajor Kálmán 

00034 Új napirendi pont 
 
34./ NAPIRENDIPONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásban mellékelve. 
 
Dr.Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Szűts József Általános Iskola előtti 
lámpatest pótlásra kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr.Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán  képviselőt, hogy a tervezett buszpályaudvarhoz kapcsolódó  
közlekedési rend újragondolására kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
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A választ nem fogadja el, mert  a Vajda utcai torkolatból az átépítést követően nem 
lehet Kecel felé  fordulni. A pályázatban  úgy szerepelt, hogy nem lehet erre felé 
fordulni. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet  ezt módosítani. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy  a Bajza – Kölcsey  utca 
kereszteződésében kért biztonságos  gyalogos közlekedés kialakítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A Bajza- Fazekas és Kölcsey utcák gyalogátkelők kialakítására később  fogalmazódik 
meg a válasz? 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Igennel válaszol. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Ebben az esetben elfogadja a választ. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony u. 39. Háztól az 
útkanyarulatig kért  fényvisszaverő prizmák elhelyezésére kapott választ elfogadja-
e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert több baleset történt már ennek hiánya miatt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Visszautalja a válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 
Kérdezi szintén Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Pozsony utcai csapadékvíz 
elvezetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a vásárok utáni hulladék összeszedésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
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A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a  Szildy-Thorma- Víz utca  
kereszteződésének forgalmi rendjének felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a járdára festett horogkereszt ügyében kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Híd- Práger és Kiffer utca járdáinak  
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság véleményét igényli. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Híd utca fagyökerek által megrongált 
járdák kijavítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kiffer utca és a szerviz út találkozásánál a 
csapadékvíz elvezetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Karacs T. utca kátyúzásának javítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a kánikulai locsolásra kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Viziközmű Társulat előtti járda javítására 
kapott választ elfogadja-e?  
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Nem fogadja el a választ, mert a járda nincs kijavítva. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a  Kazinczy vagy Kölcsey utca  
kereszteződésébe kért  közlekedési jelzőlámpa kihelyezésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a  Magyar utca rehabilitációs intézet 
akadálymentesítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. Nem történt semmi. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
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Kérdezi Soós Árpád képviselőt,  hogy a víztorony melletti jelzőlámpa felülvizsgálatára 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
Nem azt reklamálta,  hogy átmennek a gyalogosok akkor, amikor piros jelzés van, 
hanem azt mondta, hogy a járókelők által adott jelzés után több mint másfél percet 
kell várni, és 1300 m-re lévő  autók még átmennek ebben az időben. Ezt az időt tartja 
soknak. 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát visszautalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 
Kérdezi szintén Soós Árpád képviselőt, hogy a Bajza utca útburkolat javítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy  a Kárpát utcai fák nyesésére kapott váalszt 
elfogadja-e? 
 
Soós Árpád  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a postai rakodó rendezésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Soós Árpád  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Felsőszállási út javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a  Kossuth utcai vízszolgáltatás 
akadozására kapott választ elfogadja-e? 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A választ elfogadja és megköveti a Halasvíz Kft-t, mert egy külső vállalkozó végzett 
aznap mellékmérő cseréket és ő nem tájékoztatta a lakosságot. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy  a Szilády Áron-, és Víz utca fáinak 
metszéséről kapott választ elfogadja-e, 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a kertvárosi  öreg fák által megrongált 
járdák javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
 A választ nem fogadja el, mert a zúzottköves beterítés nem megfelelő megoldás. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Visszautalja a válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 
Szabó Károly már nincs jelen, így válaszának elfogadását a következő testületi 
ülésen teheti meg. 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt,  hogy a görkorcsolyapálya áthelyezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly  képviselő: 
 
Nem fogadja el a  választ, mert  nem helyezték át a pályát. A 10 emeletes ház melletti  
térre kéri áthelyezni. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A lakótelepiek nem örülnének  a használata során  keletkező zajnak. Nem véletlenül 
került a jelenlegi helyére. A sportpályán lehet sportolni. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Sok milliós beruházás volt ennek megvalósítása és szétverik ott kint. Nincs ott 
közvilágítás sem. A meglévő értéket próbálják ezzel védeni. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Visszautalja a válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a  Füzespusztai utak javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság vizsgálatát 
követő  határozatokat ismerteti. 
 
Hunyadi Péter képviselőnek ZÁRT ülésen történő TV kamerák kikapcsolására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja és arra kéri a Halas Média Non-profit Kft munkatársait, hogy ne 
adjanak okot a későbbiekben ilyen kérdések feltevésére. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Városgazda Zrt reklámfilm 
készítésének  költségét kérő interpellációra kapott választ elfogadja-e? 
Megjegyzi, hogy Valaczkai László már nem vezérigazgatója a Zrt-nek. Nincs lehetőség 
a válasz korrigálására. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  képviselő: 
 
A két soros válasz arcátlan volt, de eltekint a további vizsgálatoktól. 
 
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A Kertvárosi lakótelep területén kéri, hogy szervezők bevonásával készítsenek a 
lakóövezet járdáinak, parkolóinak  előkészítésére egy tervet ( lakosság bevonásával). 
Készüljön költségvetés a beruházásról, hogy mennyi lakossági és mennyi 
önkormányzat hozzájárulás szükséges a kivitelezéshez. 
 
A csapadékvíz elvezetésre készüljön egy terv, annak érdekében, hogy kiderüljön 
milyen hatékonysággal lehet a csapadékvizet elvezetni és a lakókat az ne zavarja a 
közlekedésben és a parkolásban. 
 
A kaviccsal pótolt járdaszakaszokat szüntessék meg és készüljön  beton vagy aszfalt 
burkolat. 
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Karacs T. utcán lévő önkormányzati terület, amit egy leendő útépítésre különítettek el, 
ezen jelöljenek ki utakat, amit járművek tudnak használni, a többit ideiglenesen 
parkká alakítsák ki. 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Hunyadi Péter képviselő. 
 
A képviselő-testületi előterjesztések a halspghextra .hu oldalon olvasható. Kérése, 
hogy a bizottsági ülések nyilvánossága érdekében  a bizottsági ülések időpontját is 
szerepeltessék itt. 
 
Szilády Áron 31. előtt  a Magyar utca felé kanyarodik az út, és ott gyalogos átkelő 
kialakítást kéri. 
 
Hivatal főbejáratánál a lépcső mellé kapaszkodó korlátot kér kialakítani. 
 
Semmelweis téren a kutyák piszkolnak, nem takarítják a kutyás gazdák fel azt.  
Ellenőrzést kér. 
 
Semmelweis téri járdát sokan kerékpár útnak használják. 
 
Hajléktalanok befészkelték magukat a Semmelweis térre. Ellenőrzések sűrítését kéri. 
 
Karacs T. u. építését kéri. Terv szerint a Karacs T. utcát a Mártírok utcával  készülnek 
kiváltani. Ennek nincs esélye.  Ezért kéri betervezni  a Karacs T. út megépítését, helyi 
jelentőségű mellékút kialakításával is  megelégednének az ott lakók. 
 
Szuper Károly  utcában  a   Ságvári tábla még mindig kint van. Kéri lecserélni. 
 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Régi Református temető ravatalozójánál italozó emberek  táboroznak. Ott járó 
embereket inzultálnak. Sűrű ellenőrzést kér. 
 
Vasúti gyalogos felüljáró mindkét végénél az aszfalt felgyűrődött a járdán, 
balesetveszélyes. Nem jól megvilágított. A  kijavítását kéri.  
Fenyő u. felől a korlát meggyűrődött, a kiálló vas balesetveszélyes, kijavítását kéri. 
 
Latabár u. buszmegálló balesetveszélyes.  A megállónál lévő kerítés 60-70 cm-el 
magasabban van az úttest szintjénél. Ez a lejtés másfél méteren oszlik meg, ezért a 
buszvezető nem veszi észre, ha valaki becsúszik a jármű alá. Jönnek az esős csúszós 
idők, ezért az út megfelelő kialakítását kéri, vagy helyezzék át a buszmegállót 
máshová.  
 
Henger és Fenyő utcákban sok a lomb. 5-10 cm vastagon takarja be naponta az 
úttestet a lomb. Összeszedik az ott  lakók  halmokba, de ritkán szállítják el és a szél 
széthordja újra.  Elszállítása nem rendezett  Kéri  hogy hozzanak megfelelő 
intézkedéseket, hogy a lomb elszállítása rendszeressé váljon. 
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2008. 03.31-én interpellált a  Kárpát u. 13-15 előtti csapadékvíz elvezető  akna 
javítása érdekében. Van ehhez hasonló aknafedél ezen a környéken és mind 
megsüllyedt. Azt a választ kapta, hogy kijavítják, de ez nem történt meg, ezért ismét 
kéri azok kijavítását. 
Balesetveszélyt jelent, mert több autó kipufogója leszakadt már emiatt. 
A válaszban határidő és felelős megjelölését is kéri. 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Fazekas G. u Kölcsey és Vadkerti  út által határolt területen a közvilágítás nem 
működik. Megoldást kér. 
 
Radnóti utca és Kassa utca erdős része  kutyák által szennyezett. Az ebtartók 
korlátozását kéri ellenőrzés során. Volt korábban ellenőrzés, de a Radnóti utcai 
játszótér továbbra sem védett. Kéri annak elkerítését a védelem érdekében. 
 
Fazekas Gábor Általános Iskola előtt a közlekedés  kaotikus. Szülők javasolják, hogy 
a tornacsarnok felől a zöldfelület egy részét parkolóvá kellene kialakítani. Erre kér 
költségszámítást . 
 
Jelzőlámpás kereszteződésekben, első sorban a Park Áruháznál mind a négy sarokra 
a gyalogátkelőhelyhez közel szeméttároló elhelyezését kéri. 
  
Lovaspálya felől a Fazekas Gábor utca kihajtásánál kéri a kötelező haladási irány 
megjelölésével, mert sokan azt gondolják, hogy a Sas utca felől hamarabb kijutnak az 
53. főútra. 
 
Játszótereken ivókutak kialakítását kéri. Forgalmasabb játszótereken mindenképpen 
és padok kihelyezését kéri. Városkert utcában pl. a padokat megrongálták. 
Hősök ligetén ivúkutat kérnek és kavicságy kigyomlálását kéri. Újabb kavics 
kiszórása lenne a jó megoldás. 
 
Játszótereken  megvilágítás lehetőségét kéri biztosítani. Talán a rongálás is 
csökkenne a megvilágított tereken. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Tekintettel arra, hogy a informatikai rendszer meghibásodott, írásban kéri a további 
interpelláció benyújtását. 
 
Más napirend nem lévén,  megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi 
ülést befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

(: Dr. Várnai László:)      (: Dr. Ferenczi Mária:) 
polgármester         jegyző 
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    Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
(: Horváth Etelka:)      (: Pajor Kálmán:) 
 
 
 
 
 
A képviselő-testület befejezésének időpontja: 21:48:49 
 
 

62 


	Dátum: 2008.szept.29   13.37 
	       Képviselő         Voks Frakció 
	 Kristóf Sándorné Aljegyző 

	Aradszky Lászlóné képviselő: 
	Dózsa Tamás Károly képviselő: 
	H a t á r o z a t  
	- Önkormányzati Tűzoltóság 37  méteres emelő magasságú magasból mentő gépjármű nyertes pályázatának saját  erő kifizetése, 
	- Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítmény műszaki mentő gépjármű nyertes pályázatának sajáterő kifizetése,    
	- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramja, 
	- Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítéséhez költségvetési fedezet biztosítása,        
	- Civil szervezeteknek nyújtott támogatások,  
	- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása,          
	- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása, 
	- Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosítása,  
	- A város közvilágításának további üzemeltetése,  
	- Polgármesteri Hivatal irattár rendezésére pénzügyi fedezet biztosítása, 
	- Civil Alap Közalapítvánnyal és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési  Kht-val kötött támogatási szerződés módosítása, 
	- Oktatási intézmények minőségirányítási programja 2007/2008. tanéves értékelésének elfogadása,         
	- Pályázat benyújtása Kistérségi közlekedésbiztonsági kerékpárút építésének támogatására,    
	- Bentlakásos intézmények korszerűsítése Kiskunhalas  Kistérségében., 
	- „Bajcsy Zsilinszky utca parkoló építése” c. pályázathoz saját forrás biztosítása,    
	- KEOP 2.3.0 Jókai utcai szeméttelep rekultivációjához kapcsolódó pályázat, 
	- Strand területének megszerzésére vonatkozó tárgyalások megkezdése, 
	- Green West Kft. által a városba telepítendő 4 db ingyenes fedett buszváró kialakítása,    
	- Hozzájárulás bányaszolgalmi jog alapításához,   
	- Kossuth u. 43.II.12. sz. alatti lakás megvásárlási kérelme,   
	- Rakodó utcai járda építése,    
	- Oktatási és Kulturális miniszter által adományozható oktatási elismerésekre felterjesztés, 
	- Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány„Pro Education” díjra felterjesztés. 
	- Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának odaítélése.   
	3.) Önkormányzati Tűzoltóság 37  méteres emelő magasságú Dr. Várnai László 
	4.) Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó       Dr. Várnai László 



	H a t á r o z a t 
	H a t á r o z a t 
	H a t á r o z a t 
	Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítmény  
	műszaki mentő gépjármű nyertes pályázatának sajáterő kifizetése.    

	H a t á r o z a t 
	H a t á r o z a t 
	H a t á r o z a t 
	Hozzászólások 

	H a t á r o z a t 
	Pajor Kálmán képviselő: 

	H a t á r o z a t 
	Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
	H a t á r o z a t 
	H a t á r o z a t 
	Hunyadi Péter képviselő. 



