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       Képviselő         Voks Frakció 
  
1. Dr. Várnai László polgármester               1 MSZP 
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Csáki László               1 MSZP 
5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka               1 MSZP 
8. Horváth Mihály                                                       1 
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
10. Jekő Attila               1 MSZP   
11. Jerémiás Béláné               1 FIDESZ-KDNP 
12. Dr. Krammer Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
13.  Dr. Komáromi Szilárd                                            1 
14. Kószó János                                                           1 MSZP  
15. Máté Lajos                                                              1 FIDESZ-KDNP 
16. Dr. Nagy András Péter                                           1 FIDESZ-KD 
17. Dr. Nagy Lajos               1  
18. Pajor Kálmán                                                         1 FIDESZ-KDNP 
19.  Soós Árpád                                                           1         FIDESZ-KDNP 
20.  Szabó Károly                                                        1         MSZP 
21. Dr. Szász Éva                                                        1         FIDESZ-KDNP 
22. Szilágyi Pál Ferenc                                                1         FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián                                                    1          MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt                                        1          MSZP 
 
 (  24  fő  100% ) 
  
 Dr. Ferenczi Mária Jegyző 
 Kristóf Sándorné Aljegyző 
 Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 László Mária  Pénzügyi  és Városfejlesztési 

főosztályvezető 
 Tóth József  Városfejlesztési osztályvezető 
 Tóth Péter Főépítész 
 Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
 Töröcsik Dávid Rendészeti osztályvezető 
 Simon István  Népjóléti osztályvezető 
 Aradszky Montika Városmenedzser Np. Kft ügyvezető 
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 Huber Helga Martonosi Pál Könyvtár vezetője 
 Dr. Fődi István Városgazda Zrt Igazgatósági tag 
 Bucsi Ferenc Városgazda Zrt. Igazgatósági tag 
 Pásztor Gabriella Városgazda Zrt Igazgatósági tag 
 Kovács Gyula Kovács és Társa Bt elnöke 
 
  
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő 
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Aradszky Lászlóné és Jekő Attila képviselőket. 
 
NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS: 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
A tavaszkezdet, a húsvéti feltámadás ünnepe, a mindig reményteljes élet és 
hazaszeretet időszakában azt látják, hogy ami napról napra körülöttük zajlik, az 
egyre szánalmasabb színjáték. Rendkívüli felelőtlenség az országgal és a magyar 
emberekkel szemben. 
Ennek az az oka, hogy az MSZP görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz, az SZDSZ 
pedig felelőtlenül aszisztál mindenhez. 
Amit most az MSZP és az SZDSZ csinál, annak nyomán tisztességtelen politikai 
mutyik, háttéralkuk, paktumok keretében létrejövő illegitim, gyenge átmeneti 
Kormány, Magyarországot káros formára alakíthatja. 
Magyarországnak pedig erős Kormányra van szüksége, ezt pedig csak szabad 
választásokon születhet meg. 
Jelenleg a világgazdaság megújulása zajlik. Teljesen új világ jön létre. 
Magyarországnak és a városnak is ebben az új világban csak akkor van helye,  ha 
úgyszintén  teljes megújuláson megy keresztül. 
A város esetében is további jelentős változásokra lesz szükség. Az  elmúlt két és félév 
tanulságait összevetve teljesen egyértelmű, hogy akadozva  félmegoldásokkal  jutnak 
csak egyről a kettőre. Az egymást korlátozó szétziláló politikai akaratok, a 
demokratikus elveket is sértő viszálykodásban, eredménytelenségbe taszítják 
stratégiai városfejlesztési terveiket. 
A szocialista hitbizományokhoz kötődő görcsös ragaszkodás, a botránypolitizálás 
akadályozza a normális párbeszéd kialakulását, az alapvető és a többség érdekeinek 
érvényesítését. 
Ezt az áldatlan állapotot meg kell haladni és a parasztkorabeli  józanságnak a 
nemzet és helyi értékek megvédésének mindennél fontosabb szerepet kell szánni a 
jövőben. Halas és az ország jövőjére is. A FIDESZ-KDNP képviselőcsoport nevében 
kezdeményezi, hogy a halasi pártok, gazdasági és társadalmi szervezetek a Nemes 
Tanács bevonásával a halasi norma munkaprogram saját ügyeik rendezését rögzítő 
válságkezelő társadalmi alapszervezetet hozza létre. 
Erre a közös alkotómunkára hívja mindazokat, akiknek fontos szülővárosuk 
fejlődése, demokratikus jövőképük nemzeti és helyi értékeik megbecsülése. 
 
Szabó Károly képviselő: 
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A márciusi ünnepségek időszakában kezdett kialakulni a jóérzés az emberekben, 
mert mindenki igénye szerint rótta le kegyeletét  és együtt tudtak halason a pártok 
koszorúzni és ünnepelni, megható műsorok  mellett. 
Ezekből azt olvasta ki, hogy talán Halason a megbékélés irányába mennek. 
Nem meri venni  azt a bátorságot, hogy ország nagy ügyeibe olyan határozottan és 
vehemenciával szóljon mint az alpolgármester úr mert úgy érzi, hogy a halasiaknak   
együtt kellene tevékenykedniük  az ügyek érdekében, ki-ki saját képessége szerint. 
Egymást nem kell szeretni, de el kell fogadni. 
Halas vállalkozóinak, értelmiségeinek szellemi kapacitását össze kell gyűjteni és  azt 
a köz céljára adományozzák. Az együttműködést fontosnak tartja. 
Ahol bűncselekmény van, annak vizsgálatát meg kell várni és szeretne hinni abban, 
hogy tisztességes vizsgálati eredmény mellett zárul majd az ügy. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Nemzeti jelképeik közül meghatározó jelentőségű a piros, fehér zöld zászló. Sajnos 
előfordult korábban, hogy vörös csillagot, idegen címert tettek rá, de attól még az ő 
zászlójuk marad, ha ráteszik a nemzeti címert. Ez a zászló maradt és marad az övék 
és nem kell félni tőle. 
Bárhol az országban azt jelenti, hogy itt van Magyarország, itt élnek a magyarok, 
jelképeikkel együtt. 
Megdobogtatja szívűket és olykor könnybe lábad a szemük, mikor nemzeti 
imádságukat éneklik el előtte: „ Isten áldd meg a Magyart” Ha sokan éneklik és kérik 
Istent, megtörténhet a csoda. Éppen ezért nem érti a következőket: 
A város képviselő-testülete 2008. október 29-én 29/2008.(X.29) sz. rendelete arról 
szól, hogyan kell fellobogózni  a középületeket, köztereket. 
A 2.§ (5) bekezdését idézi: 
„ Állandó jelleggel fel kell vonni a nemzeti lobogót a Hősök terén található 
Országzászló emlékműnél.” A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. október 29. 
Azóta 5 hónap telt el, úgy gondolja, hogy egy rendeletet azért alkotnak, hogy 
megvalósuljon. Nagy szeretettel várják, hogy lobogjon a zászló a Hősök terén és ha 
ránéznek, megértik, átérzik, .. „ Itt élned, halnod kell.” 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Előtte már ketten érintették a gazdasági helyzetet. Természetesen az elmúlt hét  
eseményei nem segítették elő a helyzet normalizálódását. 
Azt lehet látni, hogy ezek az intézkedések, amelyek várnak erre az országra,  legyen 
az akár előrehozott választás után akár egy most megalakuló Kormány esetén, azok 
fájni fognak. 
Meggyőződése, - magát is beleértve -, annak ellenére, hogy kis képviselő-csoport 
tagjaként foglal helyet a testületben,  valamennyien mindent megtettek azért, hogy 
elkerülhessék vagy tompíthassák azokat a gazdasági változásokat, amelyek 
óhatatlanul  bekövetkeznek ebben a városban. 
Nem biztos abban, hogy mindannyian keresték a gazdasági kapcsolatokat, megtettek 
mindent azért, hogy előre tudjanak olyan eseményeket, amelyek bekövetkeznek és 
esetleg tompítani tudnák. Gondol a Levis’ Kft-re és különböző más gazdasági 
társaságokra, amelyek a  városban működnek. 
Meggyőződése, hogy polgármester úr kapcsolatot tart ezekkel a cégekkel.  
Arra buzdítja, hogy ez a kapcsolat napi kapcsolat legyen akár hivatalos vagy 
informális csatornákon keresztül. Folytassa ezt a munkát, mert tudniuk kell hogy mi 
vár a dolgozókra, akik több százan vannak és több családot érint a városban. 
Rendkívül fontosnak tartja azt is, hogy a költségvetésüket is fel tudják erre készíteni. 
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Nem azért mert elhangzott, hogy ezért az iparűzési adó is csökken, hanem  mert 
gondoskodni kell a közösség nevében azokról, akik elveszítik az állukat. 
Nagyon fontosnak tartja, hogy a polgármester úr által összehívott politikai egyeztető 
csoport, a kormányzati irányszámok ismeretében ismét üljön össze, hogy 
felkészülhessen a város a nem várt hatásokra. 
Nem biztos, hogy a Nemes Tanács keretében kell ezt végezni,  mert erre van egy 
hivatalos testület, a képviselő-testület, aki a költségvetést módosítani tudja szükség 
esetén. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Kiskunhalas külterülete hatalmas, fejlődő tanyavilággal, hiszen a lakosok egyre 
inkább térnek vissza a külterületi ingatlanjaira. Ezzel együtt megnőtt a jogszerűtlen 
cselekedetek száma. 
Most jelen van a Városi Rendőrkapitányság  és a Város Rendészet vezetője is, 
akiknek figyelmét szeretné erre irányítani. Javasolja, hogy egy koncepciót 
dolgozzanak ki arra, hogyan lehet megakadályozni a mezőgazdasági gépek, 
takarmány vagy állat eltulajdonítását. A külterületi gazdálkodóknak nagy 
veszteséget jelent az így eltulajdonított érték. 
Tudja, hogy készül  a Közbiztonsági Koncepció, amiben kéri ennek  a részletes 
kidolgozását. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Mindannyian emlékeznek a Tanú c. filmre amikor Pelikán  elvtársat a  gátőrt  
felviszik tanúskodni és tárgyalás előtt átadják neki a tanúvallomást. Elkezdi 
felolvasni, mire Virág elvtárs fejéhez kap, hogy jaj Pelikán elvtárs ez nem a 
tanúvallomás, hanem már az ítélet. 
Hasonló érzése volt, amikor a Halasi Tükör 2009. március 18-i számát olvasva a 
„Politika új vezetőket  akar” című  cikkhez ért, amelyben Jerémiás Béláné a 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke az új intézményvezetők 
kinevezését az alábbi mondattal kommentálta: 
„ Aki 2006-ban ránk szavaztak, változást akartak. „ Tette mindezt akkor, amikor a 
pályázatok még nem voltak ismertek és a véleményezés előtt vannak. Mit is jelenthet 
számukra ez a  mondat? Azt, hogy itt bármi is történik az ítélet már megvan. Azoknak 
az intézményvezetőknek akik 15-20 évig jól vezettek egy intézményt, menniük kell.  
Mindenki a fejéhez kap, hogy milyen szakmai indokok alapján? 
Szakmai indokok nincsenek, hiszen meg sem várták a véleményező testületek 
javaslatait, Nem számít a pedagógus kollégák véleménye, a szülők véleménye vagy a 
szakértők véleménye, az ítélet már megvan Pelikán elvtárs, ezen már túl vannak! 
Abban lehet, hogy igaza van az elnökasszonynak, hogy akik rájuk szavaztak 
változást akartak, de  előre mutatót! 
Ez a módszer  - mondják ki –  állampárti ! 
Előre megmondani, hogy intézményvezetőket le fognak cserélni, ebben a kisvárosban 
nem volt norma és divat. 
Nem érti, hogy miért kell a politikának ilyen szinten beleszólni az intézményvezetők 
kinevezésébe. Egy szakbizottság elnöke, akinek elsősorban a szakmai érveket és 
indokokat kell szem előtt tartani, politikai nyilatkozatot ad.  
Előkészítés során a FIDESZ-es képviselők az intézményeket járva meg is mondták, 
hogy ilyen döntés fog születni, jobb lesz ha valaki belülről elvállalja a vezetést, 
különben találnak kívülről mást ezekre a helyekre. 
Ez nem elfogadható norma. Sőt azt nyilatkozták, hogy ők ezt büszkén vállalják, holott 
ez szégyellni való. 
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Kéri a FIDESZ-KDNP Frakciót, hogy ne ebben az irányban folytassa a 
megbeszéléseket. 
 
Lukács László (ÜGYREND)alpolgármester: 
 
Jekő Attila képviselő  állampárti  szemléletet tükröz, ami tőlük idegen. 
Az újságíró, véleménye szerint nem szó szerint idézte a képviselőasszonyt. A 
képviselő-testület minden szegmenset figyelembe fog venni és a város érdekében  
fogja meghozni a döntést. A képviselő úr ne hangolja a közvéleményt sem politikai, 
sem más szempontból. Ezzel megnehezíti azoknak az indulását, akik  beadták a  
pályázatukat. 
 
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT 
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL: 
 
 
Előterjesztés írásban mellékelt. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Levis’ Kft.-től  az elmúlt képviselő-testületi ülést követő két nappal ( március 4-én) a 
cég helyi vezetője és az Európai Igazgatója felkereste. 
Ekkor bejelentették a Levis’ Kft Magyarországi gyárának bezárását. Erről előzetes 
egyeztetést nem folytattak, csak közölték a bezárás időpontját, ami június 30.-ka. 
 
Nem kértek segítséget csökkentett munkaidőre, másféle megoldásra, részben a 
munkatársak lehetőségének megmentésére . Úgy fogalmazott az Európai Igazgató, 
hogy nem tárgyalni, hanem bejelent tenni  jött. 
Számára ez meglehetősen furcsa volt, mert a helyi vezetés is hasonlóan vélekedett. 
Amikor érdeklődött, hogy ha már a munkavállalókkal nincs elképzelésük, akkor a 
meglévő eszközökkel, berendezésekkel mi a  szándékuk, azt válaszolták, hogy a 
projekt ezen része még nem ismert. 
540 ember sorsának kezelésére nem volt felkészülve a helyi vezetés és egyéb 
vezetése sem. 
A mai napig nem áll rendelkezésükre hivatalos értesítés.  
Bezárást követően   meglehetősen illetékes emberek voltak a városban, akik  
felajánlották, hogy szívesen segítenének, ha tudnák, hogy milyen irányba kellene 
mozdulni. Megrendelés nélkül nincs országos foglalkoztatási alap. 
Azokban a napokban a Városnaményi  Berwin öltönyöket készítő cég  megrendelési 
problémákkal küszködve 450 millió Ft-os OFA támogatást az  országos 
foglalkoztatási alapból és közel 450 embernek a munkahelye megmentetté vált.  
Keresték már az önkormányzatot olyan személyek, akik fantáziát találnának a 
további részleges vagy teljes működésében. Reméli, hogy kapnak időben hivatalos 
információt, hogy a befektetőkkel tudjanak tárgyalni. 
 
A mai modern világ kommunikációja, hogy a hivatalos bejelentésben az szerepelt, 
hogy a munkásság megérti a cégcsoport problémáit. 
 
Hétvégén jelent meg a Los Angeles Time újságban egy erről szóló cikk. 
Reméli azt, hogy az utógondoskodásban lesz az önkormányzatnak is annyi szerepe, 
hogy segíteni tudnak abban, hogy befektetőket hoznak ide. 
 
Más cégek kapcsán is folytattak tárgyalásokat az elmúlt hetekben. Volt olyan 
cégcsoport, akinek bezárása nagy probléma lenne Kiskunhalason. Talán segítséget is 
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kapnak a probléma megoldása érdekében. Tovább fejlesztési lehetőségei lesznek a 
cégnek. 
 
Ebben az évben  ezek a leépítések részben érintik a költségvetést, amit próbálnak 
szinten tartani.  
Mai napirendi pontok között szerepel a közmunka program, amivel 250 fő 
foglalkoztatása megoldható. 
 
Van az önkormányzatnak megoldandó feladata elég sok, ezért nem kellene egymás 
bántásával foglalkozni. 
A kormányválságot a nagy politika részének tartja. Egy alkotmányos rend, ami a 
konstruktív bizalmatlansági indítványt alkalmaz, az miért látszik mutyinak, nem érti. 
A szocialista hitbizomány megőrzését sem tudja értékelni. A normalitás mezsgyéjén 
kellene értékelni. Ebben is lát ellentmondást a FIDESZ-KDNP frakción belül is, hogy 
nem tudja eldönteni mi a normális és nem normális. 
 
 
3./ JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL. 
 
Előterjesztés írásban  mellékelt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Felhívja  a figyelmet, hogy a jelentéshez kiegészítést is terjesztett be. 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a jelentések tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és hallgatólagosan tudomásul veszi a 
jelentéseket. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívó alapján. 
 
Dózsa Tamás Károly (ÜGYREND)képviselő: 
 
A halasi Városgazda Zrt alapító Okirat módosítási napirend mellé javasolja felvenni 
SZMSZ és Alapító okirat módosításának előkészítése, és egyszemélyes vezetői 
munkakör betöltésére pályázat kiírása. c. napirendi pontot. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Két napirendi pont  foglalkozik a Városgazda Zrt-vel a mai napon és bármelyikhez 
betehető a napirendi pont módosító indítványként. A képviselő úr önálló napirendi 
pontként kéri annak felvételét, ezért  erről kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 1  

Szavazás: Nyílt  >821< Egyszerű 
Ideje:2009.03.30 13:40:28 
Eredménye           Voks:  Szav%  Össz% 
Igen                 13   54.17%   54.17 
Nem                   6   25.00%   25.00% 
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 Tartózkodik                 5   20.83%   20.83% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az általa ismertetett  napirend elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 2  
 

 Szavazás: Nyílt  >822< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 13:41:29 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   87.50%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 3   12.50%   12.50% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
50/2009.Kth. 
Munkaterv módosítás. 

H a t á r o z a t  
 

 
A képviselő-testület jóváhagyott Munkatervétől eltérően a 2009. március 30.-i ülésén 
tárgyalja meg az alábbi napirendi pontokat: 
 
1. A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Alapító Okiratának módosításra való előkészítése és 
egy személyes Zrt. vezetői munkakörbetöltésére pályázat kiírás 

2. A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 
19/2001.(V.31.) sz. rendelet módosítása.  

3. Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2009. évi módosítása. 
4. Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2009. évi 

módosítása. 
5. Külterületi út tulajdonjogának megszerzése. 
6. Hozzájárulás a Kiskunhalas 3023 hrsz. ingatlan alatti elővásárlási joggal terhelt 

terület eladásához.     
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7. A Vári Szabó István Szakközépiskola Kazinczy u. 5. szám alatti ingatlanrész 
belső átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

8. Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Nonprofit Kft.2008. évi beszámolója. 
9. Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Nonprofit Kft.2009. évi üzleti terve. 
10. A Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. 
11. Kiskunhalas Város Önkormányzatának közfoglalkoztatási terve 2009.  
12. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató  Központ Alapító 

Okiratának módosítása. 
13. Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások.    
14. A Bács-Kiskun Megyei Szakképzési non-profit gazdasági társasággal fennálló 

szerződéssel összefüggő   kötelezettségvállalás elfogadása. 
15. „Kun Összefogás” Konzorciumi szerződés módosítása.   
16. Győrfí Alen motorversenyző támogatási szerződése.   
17. Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes műszaki 

mentő gépjárműve pályázati elszámolása. 
18. A volt Helyőrségi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítása.  
19. Eötvös utca közvilágításának korszerűsítése.    
20. Kiskunhalas város Kárpát utca és Bundzsák utca kereszteződésének forgalmi 

rendjének módosítása. 
21. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogutódlási kérelme.   
22. A Városvédő és Városszépítő Egyesület tájékoztatója.   

              
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
 
NAPIREND : 
 
 
Napirend tárgya:      Napirend előadója: 
 
 
1. Beszámoló Kiskunhalas város közbiztonságának helyzetéről. Dr. Várnai László 

             polgármester 
 

2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi munkájának Dr. Várnai László 
értékelése.           polgármester 

 
3. Beszámoló a Városi Rendészet 2008-ban végzett   Dr. Várnai László 

tevékenységéről.       polgármester 
 

4. Pályázat polgárőr egyesületek 2009. évi támogatására.  Dr. Várnai László 
              polgármester 
 

5. Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Zrt.    Dr. Várnai László 
Vagyonkezelő Alapító Okiratának módosítása.   polgármester 

 
6. A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és       Dózsa Tamás Károly 

Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési     képviselő 
Szabályzatának, Alapító Okiratának módosításra való 
előkészítése és egy személyes Zrt. vezetői munkakör 
betöltésére pályázat kiírása. 
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7.  Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és.   Dr. Várnai László 
     Vagyonkezelő Zrt Szervezeti és Működési     polgármester 

Szabályzatának  jóváhagyása.  
    

8. Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és   Dr. Várnai László 
Vagyonkezelő Zrt 2009. évi üzleti terve.    polgármester 
    

9.    A parkolás szabályairól és a parkolási díjak   Dr. Várnai László 
megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) sz. rendelet  polgármester 
 módosítása.  
 

10. Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2009. évi Dr. Várnai László 
módosítása.         polgármester 
 

11.Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és    Dr. Várnai László 
      Szabályozási Tervének 2009. évi módosítása.   polgármester 

 
12)  Külterületi út tulajdonjogának megszerzése.   Dr. Várnai László 

               polgármester 
13)  Hozzájárulás a Kiskunhalas 3023 hrsz. ingatlan   Dr. Várnai László 
    alatti elővásárlási joggal terhelt terület eladásához.  polgármester  

 
14)A Vári Szabó István Szakközépiskola Kazinczy u. 5. szám  Dr. Várnai László 

alatti ingatlanrész belső átalakításához tulajdonosi     polgármester 
hozzájárulás megadása. 

 
15)Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Nonprofit Kft.   Dr. Várnai László 
       2008. évi beszámolója.       polgármester 
  
16) Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Nonprofit Kft.  Dr. Várnai László 
     2009. évi üzleti terve.       polgármester 
 
17)A Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. Alapító  Dr. Várnai László 
   Okiratának módosítása.         polgármester 

 
18)Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és  Dr.Várnai László      
       gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.    polgármester 
 
19) Kiskunhalas Város Önkormányzatának közfoglalkoztatási Dr. Várnai László 
     terve 2009.         polgármester
  
20) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Dr.  Várnai László 
     Központ Alapító Okiratának módosítása.    polgármester 

 
21) A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek   Dr. Várnai László 
    2008. évi rendezvényeinek és programjainak beszámolója  polgármester 
     és 2009. évi terveinek jóváhagyása. 
 
22)Önkormányzati középiskolák és kollégium szakmai   Dr. Várnai László 
     beszámolója.        polgármester  

       
23)Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások.   Dr. Várnai László 
           polgármester 
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24) A Bács-Kiskun Megyei Szakképzési non-profit gazdasági Dr. Várnai László 
társasággal fennálló szerződéssel összefüggő      polgármester 
kötelezettségvállalás elfogadása. 

 
25) „Kun Összefogás” Konzorciumi szerződés módosítása.  Dr. Várnai László 
           polgármester 
 
26) Győrfí Alen motorversenyző támogatási szerződése.  Dr. Várnai László 

polgármester 
 
27) Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó  Dr. Várnai László 
zártfelépítményes műszaki mentő gépjárműve pályázati  polgármester   
elszámolása. 
 
28) A volt Helyőrségi Klub bérleti szerződésének.   Dr. Várnai László 
meghosszabbítása            polgármester 
 
29) Eötvös utca közvilágításának korszerűsítése.   Dr. Várnai László 

  polgármester 
 

30) Kiskunhalas város Kárpát utca és Bundzsák utca   Dr. Várnai László 
kereszteződésének forgalmi rendjének módosítása.   polgármester 
 
31) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogutódlási kérelme.  Dr. Várnai László 
                                                                                                      polgármester 
 
32)VAKÁCIÓ Kht.  működésével kapcsolatos hiányosságok  Dr. Várnai László 
megszüntetése        polgármester 

 
33) A Városvédő és Városszépítő Egyesület     Dr. Várnai László 
 tájékoztatója.        polgármester    
 
34)Interpellációs válaszadás. 
35)Képviselői interpellációk. 
 

00001 Új napirendi pont 
 
 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas város közbiztonságának helyzetéről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 
Dr. Husti János rendőrkapitány: 
 
A Rendőrkapitányság beszámolójáról a sajtó tájékoztatta a közvéleményt. 
Kimondottan Kiskunhalas város közbiztonsági helyzetéről, de  a Kiskunhalasra 
vonatkozó számok abban a beszámolóban vannak , amelyet minden képviselő 
megkapott. 
Néhány dolgot kiegészítésként elmond az alábbiak szerint: 
Legfontosabb az elmúlt évben a költözésük volt, de még sokan írnak előző címükre. 
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Elmúlt évben jelentős változás történt a Parancsnoki Karban. Az új parancsnokuk 
személye egyre inkább ismertté lesz, mert a sajtóban egyre többször jelennek majd 
meg. 
Új Bűnügyi Osztályvezetőjük van, és új Közlekedésrendészeti osztályvezetőjük van. A 
Bűnügyi osztályra két alosztályvezető került, kik szintén új személyek. 
Az Igazgatásrendészeti osztálynak is új vezetője lett. 
Az elmúlt évet a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság legjobb évének értékelte. 
Ezt a bátorságot az elmúlt évben a képviselők által is ismert nehézségek ellenére 
érték el . 
Bács-Kiskun Megyében a legtöbb  minősítési szám alapján az  első, második és 
harmadik helyre került  a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság. 
A felderítési eredményességük a második helyen van a megyében, de a betöréses 
lopások, a lakás betörések, a gépkocsi feltörések felderítési eredményességben  az 
első helyet szerezték meg. 
 
Az elmúlt évben igen nagy érdeklődés kísérte a két szobor ellopását. Egyik szobor 
szerencsére új állapotában visszaállításra került. A bűnözőket elfogták. 
Másik azok a garázda gyerekek voltak, akik  a MEDOSZ pályán törtek be, 
telefonfülkéket  rongáltak meg, és ledöntötték a templom előtti szobrot. Őket is 
elfogták. 
Volt egy országos sajtóban is nagy hírt keltő esemény, amikor fiatal emberek 
kardoztak a benzinkúton. Hír arról szólt, hogy „Halason ilyen megtörténhet”. Akkor 
hat embert vettek őrizetbe, nem maradt el a felelősségre vonás. 
Van egy országos okirat hamisítási ügyük, amelynek keretében 120 különböző okirat 
hamísításával vannak meggyanúsítva az elkövetők. Készítettek vezetői engedélyeket, 
OKJ-s érettségi bizonyítványokat. Itt is előzetes letartóztatásokra került sor. Mai 
napig folyik a gyanúsítottak kihallgatása. 
Szintén országos sajtóban bemutatott volt az óvoda betörés, ahol ellopták a magnót. 
Azt hiányolta, hogy az elkövető elfogását követően nem kerültek be az országos 
híradóba. 
Volt egy autó lopás sorozat, ahol kisebb értékű autókat loptak el fiatalemberek. 
Ennek az volt háttere, hogy koruk miatt nehezen sikerült őket előzetes letartóztatásba 
helyeztetni. 
Volt egy betörőjük, aki nagyrészt Tompán és Kelebián tevékenykedett, de 
Kiskunhalason is az ékszerboltba betört. Volt más bolt és butik betörése is. Őt is 
felderítették, előzetes letartóztatásban van. 
Voltak olyan ügyek is, amit nem sikerült felderíteniük. Folyamatban lévő ügyeik. 
 
Csapatszolgálat  vonatkozásában elmondja, hogy az átszervezésre került. A 
határrendészek kiképzése után a csapatszolgálat gerincét ők adják, ami azt jelenti, 
hogy a kiskunhalasi rendőrök Kiskunhalason látnak el szolgálatot. 
 
Az együttműködés tekintetében a polgárőrségek és a mezőőrség a kapitányság külön 
alosztályaként minősíti, mert nagyon sok segítséget kapnak tőlük és sok közös 
munkájuk van. A külterület ellenőrzése a mezőőrség segítsége nélkül nem is menne. 
 
Mai közhangulatnak megfelelően említést tesz a  kisebbségről. 
Megítélése szerint Kiskunhalason a kisebbség kapcsolata a többségi társadalommal 
kiegyensúlyozott. Időnként vannak olyan ügyek, amik felkorbácsolják az indulatokat, 
de bízik abban, hogy a józan gondolkodású emberek lesznek mindig többségben és 
nem jutnak olyan helyzetben, mint az ország É-i és ÉK-i része jutott. 
  

Kérdések 
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Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A beszámolóban szerepel, hogy „ Megterhelést jelentett a Rendőrkapitányság részére 
a tömegdemonstráción való részvétel, ami a közterületi állomány jelentős elvonásával 
járt. „  A beszámoló a kényszerintézkedésekkel is foglalkozik. Ebbe beleértendő a 
budapesti tömegdemonstrációkon foganatosított kényszerintézkedései a halasi 
rendőröknek? Volt-e ilyen és milyen jellegű? 
654 vagyon elleni bűncselekmény vált ismertté és csak két esetben alkalmaztak  
nyomozókutyát? 
A kritikus közterületek  között nem szerepelnek a világítás mentes külterületi 
dülőútak. Kérdezi, hogy idesorolásuk milyen szempont alapján történik?  Külterületi 
utak közvilágítását már sokan kérték, és felvetették azt is , hogy belterületen 
kerékpáros, külterületen pedig lovas járőrt foglalkoztassanak. 
A ’70-80-as években a hasonló beszámolók külön foglalkoztak a cigány bűnözőkkel. 
Rendszeresen kimutatták, hogy a cigányok a létszámarányukat meghaladó 
mértékben bűnelkövetők. Ez most sem lehet másként, de a társadalmi és etnikai 
feszültségek miatti félelemben erről  nem beszélnek.  
A cigányokkal  a cigány sokkal jobban tud kommunikálni és a rendőrségen belül is 
megindult a cigány rendőrökkel történő feltöltés. Kiskunhalason a lakosság 10-12%-a 
cigány származású. A rendőrség személyi állománya mutatja ezt a számarányt, vagy 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Mi lesz a sorsa a régi épületnek, amiből kiköltöztek? 
Körzeti megbízottak korábban jól működnek. Visszaállítása várható? 
Sebességmérő  mennyire eredményes? 
Helyszíni bírság illetve a csekken való befizetések mennyire érték el a hozzáfűzött 
reményeket? 
Korábban láthatóak voltak az elektromos kerékpárral közlekedő  rendőrök, most 
miért nem láthatók? 
Közel 69 millió Ft folyt be bírságból. Ebből kerül vissza Kiskunhalasra az 
állományfejlesztésre a dolgozók munkakörülményeinek javítására ? 
 
Várható a járőr autók kilométer felhasználásának csökkentése 20km/ nap 
teljesítményre? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Az elmúlt év folyamán a sebességmérő beszerzése megtörtént, ami igen jól hasznosul. 
További sebességmérők  beszerzését tervezik?  
Tudomása szerint korábban a gyalogos járőrök  egy-egy városrészben teljesítettek 
szolgálatot. Visszaállításuk várható? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
2007-ben több fiatalt bevittek a Rendőrkapitányságra drog ügyben kihallgatni. Azóta 
nem hallottak az ügyről. Sikerült nagyobb elosztó központokat megtalálni? Milyen 
mértékben változott a drog fogyasztás a fiatalok körében?  
A Keceli diszkóban  történt egy súlyos eset, amire az önkormányzat megfelelő eljárást 
alkalmazott. Ennek hatására úgy érzékelik, hogy csökkentek a drogfogyasztási 
esetek száma. 
Komolyabb változások történtek-e vagy csak a felszínről tűntek el ezek az ügyek? 
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja az utcabizalmi rendszer 
működését. Van-e kapcsolata ezzel a rendszerrel és ha igen, akkor milyen? 
Eredményesség szempontjából látnak változtatni valót a hatékonyabb 
együttműködés érdekében? 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Nagy létszám hiánnyal küzdenek. Hogy tudják ezt a hiányzó munkaerőt pótolni? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A város központját a kapitány úr közbiztonsági szempontjából kritikus közterületnek 
ítéli. Az itt lakók sokat panaszkodnak különösen hétvégeken, hogy nagy a zaj. Mit 
lehet tenni? 
 
Dr. Husti János Rendőrkapitány: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a kényszerintézkedések száma  ( 
a,i nulla) tartalmazzák a budapesti megmozdulást is, mert ott sem volt ilyen. 
Nyomkövető kutyájuk nincs. A kiemelt ügyekben Kecskemétről kértek. Bácsalmáson 
és Kelebián is van már nyomkövető kutya és onnan is tudnak kölcsön kérni. 
Halason nem lesz, mert önkéntes alapon tartható. Amennyiben nincs olyan rendőr, 
aki vállalja az ezzel való feladatokat, nem tarthatnak. 
Kritikus közterület azt jelenti, hogy értékek és forgalom szempontjából kritikus. 
Külterületek – ahol nincs közvilágítás – kritikussá válhatnak. Belvárosban sok az 
üzlet és a közlekedő ember. Ezért tartozik ebbe a kategóriába. 
Belterületre van rendőr, külterületre bejelentés után reagálnak. Járőrözésre nincs 
létszám. 
Lovas szolgálatot nem állít vissza a minisztérium, mert igen költséges. 
Cigány bűnelkövetők aránya nem ismert, mert ilyen nyilvántartást nem vezetnek. 
Cigány rendőrt szívesen alkalmazna megfelelőség esetén. Jó lenne, ha a rendőrök 
10%-a onnan származna, ugyanis a rendőrré válás feltételeinek teljesítése során 
olyan rendőrökké válnak, akikkel szívesen dolgozna. 
 
A korábbi épületet eladják és a befolyó pénzből kap a helyi kapitányság is. 
 
Körzeti rendőrség jó lenne. Koncepció erre vonatkozóan felterjesztésre került. Körzeti 
megbízottakat szeretnének mert nyomozati  hatásköre is van. 
 
A vendégmunkások  bírságolása nehézkes,  de ha helyszíni bírságot kap és azt nem 
fizeti be, akkor beutazási és tartózkodási tilalmat  rendelnek el ellene. 
Naponta olvassa a jelentésben, hogy hány vendégmunkást fordítottak vissza a 
határrendészek a határról, akik helyszíni bírság meg nem fizetése miatt nem jöhettek 
be az ország területére. Igenis, működik ez a rendszer. 
Új bírság a közigazgatási bírság, ebben van egy olyan lehetőség, hogy az a rendőr 
főkapitányság, aki ezt kiszabja, bizonyos részt visszakapjon belőle. Erre pályázni 
kell. A most folyó polgárőrök képzése ebből a pénzből történik. 
 
Reméli, hogy több megszorítás nem várható, mert túl vannak rajta. Az elmúl évhez 
képest 68%-ra csökkentették vissza az üzemanyag keretüket, de ez még mindig 
nagyon messze van a 20 km-es napi mozgási lehetőségtől. Ennek többszörösét 
mehetnek autón. Amennyiben a helyzet megkívánja, menni fognak a kollégák. 
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Sebességmérők számát növelni fogják, a megyében kijelölték azon  helyeket, ahol 
felszerelésre kerülnek az új sebességmérők. Tudomása szerint  Mélykúton és a 
Sóstónál lesz fix telepítés.  
 
Korábban a drogos ügyekben a bíróság un. elterelés mellett döntött, amit jó 
megoldásnak tart. Fogyasztókat nem kell évekre börtönbe zárni, csak aki többször 
megtéved. Vannak felderítéseik és ez  a  munka mindig folyik. A nagyobb fogásaikról 
mindig beszámolnak. 
 
Az utcabizalmiakat a kollégák jól ismerik, segítik a munkájukat. Intézményesítetten 
nem tartják velük a  kapcsolatot.  A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal vannak 
kapcsolatban. Együttműködési megállapodásuk is van. Az utcabizalmi rendszert 
mindenképpen támogatják. Jól működik. 
 
Elmúlt évben elmentek az állományból 19-en, idén elmennek 14-en. Nyáron jön 3 
fiatal, akik végeznek az iskolában.  Külön Projekt még nincs, mert tervezik, hogy 
diplomásokat vesznek fel az utcáról. Tábornok úr azt ígérte, ha a megye kap erre 
létszámot, akkor Kiskunhalas biztosan vehet fel ilyen diplomásokat. 
Akik végeznek iskolában, azok ebben az évben hazajönnek.  
 
A fiatalok általi zajkeltés csak súrolja azt a határt, amikor rendőrségi intézkedést kell 
velük szemben foganatosítani, de ha valakit zavar, hívja  a rendőrkapitányságot és a 
kollégák lecsöndesítik a fiatalokat. Amennyiben a szülők számon kérnék a 
gyermekeiket, talán legközelebb nem kéne erről beszélni. 
 
  

Hozzászólások 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Elhangzott, hogy a létszám 68 %-al csökkent, ezzel együtt Kiskunhalason csökkentek 
a bűncselekmények számai a közlekedési balesetek számai és az összes mutató. 
Ezzel ellentétben az ismertté vált bűnesetek és a felderítések száma pedig nőtt. 
A rendőrkapitányság  85%-os feltöltöttséggel dolgozik. Emellett nagyon jó 
teljesítményt végzett 2008-ban. Ezúton gratulál az áldozatkész  munkájukhoz és sok 
sikert  kíván a további feladatokhoz. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Igyekszik a problémákra felhívni  a figyelmet, amik elsősorban országos problémák. 
Itt az ideje az őszinte beszédnek.  A beszámolót elfogadhatónak tartja, azt 
elfogadásra ajánlja.  
Közel 20 éve a rendszerváltás óta eltelt időszakban beleértve  a rendszerváltás körüli 
1-1.5 évet is, az a reflex működött a társadalomban, hogy a problémákat igyekeztek 
a szőnyeg alá söpörni. Ennek véget kell vetni, mert látható, hogy a gazdasági válság 
erre a törékeny kis országra milyen erővel hat és különösen olyan szakterületeken, 
mint az egészségügy, a foglalkoztatás, a szociális védőháló, az oktatásügy.  A 
rendőrség működése,  nagyon fontossá vált  ezekben az években és ezután még 
fontosabbá válnak. 
A rendőrség egyik áldozata ennek. Kapitány úr elmondja a statisztikai beszámolóját 
és gratulálnak ahhoz, hogy ilyen feltételekkel lépést tudnak tartani  a bűnözési 
hullámmal. 
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El kell ismerni, hogy alulfinanszírozott a rendőrség. Ilyen törvényi háttérrel nehéz 
helyzetben vannak. Közbiztonság is nehezebb helyzetben van a gazdasági és a 
vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában, továbbá a magántulajdon védelme 
érdekében, mert ezek a bűncselekmények évről évre gyarapodnak. 
Egyre többen küszködnek megélhetési gondokkal a társadalomban. Érzékelhetően 
erősödik a biztonságérzet hiánya. Ez helyben és országosan is érezhető. 
Kellő rendőri jelenlét hiányában a társadalomban védekező reflexek  kezdtek 
elindulni. Erről csak az nem tud aki nem akar. Emberek  védelmük érdekében 
elkezdtek szúró, vágó és lőfegyvereket gyűjteni, aminek használata könnyen átmehet  
bűncselekménybe is. Ezzel a rendőri állománnyal nem fogja tudni az ország ezt a 
problémát megoldani. 
Azt szeretné, ha az országban minden felelős közéleti munkát végző és rálátással 
rendelkező személyek kitérnének minden településen ezekre a problémákra. 
 
A rendszerváltáskor kimondták a  magántulajdon szentségét. Ez az elmélet, de a 
gyakorlatban alig történik ennek érdekében valami. Amennyiben összehasonlítják a 
demokrácia bölcsőjének  számító Amerikai Egyesült Államokbeli állapotokat, ahol a 
rendőrök intézkedési jogköre egész más, mint Magyarországon, nagy különbség 
tapasztalható.  
El kell azon gondolkodni, hogy legyen a rendőrnek intézkedési jogköre, bűn 
visszatartási lehetősége. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Rendőrség munkája tiszteletre méltó és köszöni azt.  
Ehhez hozzájárul az a kezdeményezés, amely gyakorlattá vált, hogy a reggeli 
iskolába járásnál a tanulók közlekedési biztonságára több helyen közlekedési 
rendőrök vigyáznak. Ezt fontosnak tartja és kéri, hogy a fokozatos létszámcsökkenés 
ellenére, továbbiakban is működtesse ezt a Rendőrkapitány. 
A város tervezi a közterületi kamerarendszer bővítését. Ezt mindennél fontosabbnak 
és hamarabb megvalósítandónak tartja. Bízik abban, hogy azokon a területeken lesz 
a kamera, amiket kritikus jelzővel illettek. 
Bízik abban, hogy ez a város megőrzi a közbiztonságát, amihez nem csak a 
polgárőrséggel, az utcabizalmi rendszerrel, hanem a lakosság aktívabb 
közreműködésével találkozik a rendőrség. Meggyőződése, hogy abban az esetben, ha 
irritáló eseményt látnak a halasi polgárok és bejelentést tesznek, akkor célirányosan 
és hatékonyan tud a rendőrség fellépni. Nyilván nem besúgó hálózatról beszél. 
Vakriasztásos rendszer is egy támadási technika. Reméli, hogy az együttműködő 
állampolgári önérzet segíteni fogja a rendőrök munkáját. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Lényegre törő a beszámoló, de az ifjúsági program keretében működő Dada program 
az iskolák által kedvelt program. 
  
A Felsővárosi lakos  kárenyhítésére, 1.6 millió Ft-ot kapott, ahol 3 milliót loptak el. 
Szomorú, hogy a rendőrség ilyen kis létszámmal működik. Sokan elmennek 20 éves 
munkaviszonnyal nyugdíjba. Máshol dolgoznak tovább a nyugdíj mellett. Ezt fel 
kellene számolni . 
Többet kellene kint lenni a rendőröknek az utcán, hogy  megelőzhessék a bajt. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
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A középiskolai nevelésben a deviancia megfékezésére nincs megfelelő program. 14-18 
év közöttiekre nincs program. 
A kukákat felborítják és kiborítják és a rendőröknek nincs hatásköre megfékezni 
őket. Ezt szerintük a városnak kellene biztosítani. 
Vadkerti úton feltörtek egy kocsmát. Ott is panaszkodnak az ott lakók, hogy a rendőri 
jelenlét nem túl erős. 
Mostani közbiztonság  olyan, hogy nem mernek lépni egymás segítésére, hanem a 
védekezésre szorulnak.  
Sajnálatos, hogy reggelenként a Fazekas G. úti iskolához nincs kijelölt átkelőhely. 
Bajza utcában közlekedők a 40 km-es sebességkorlátozó táblát nem tartják be. 
A lakosság nem elégedett a rendőrség munkájával. A megoldás, hogy több pénzt kell 
a rendőrségnek adni. 
 
Csáki László képviselő: 
 
Egyénnek is van felelőssége. Halason van  350 utca és 12 nagy tér. Ennyi rendőr 
nincs. Fegyelmezetten kell közlekedni, a parkra vigyázni kell, parkolásnál 
szabályosan kell beállni és még sorolhatná. Csak a rendőr jelenléte miatt kell 
fegyelmezettnek lenni, az tévedés. 
Következő nemzedéknek kell ezt megtanulni. 
A körzeti hálózat visszaállítása esetén  felajánlja, hogy a  helyiségek kialakításához 
szívesen nyújt segítséget. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Sajnálja, hogy a külterületi járőrözésre nincs elegendő rendőr, mert sajnos itt követik 
el a legtöbb vagyon elleni bűncselekményt. Reménykedik abban, hogy egyszer ez a 
helyzet is rendeződik és nem csak a mezőőrökre hárul a feladat. 
A Rendőrség áttelepülésével járó megnövekedő gyalogos forgalom indokolja, hogy a 
Szász Károly és a Mártírok útja járdáját megjavítsák.  
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Mindenre odafigyelő, nagy alapossággal elkészített munkának tartja a beszámolót és 
tökéletesen igaza van Csáki László képviselőtársának abban, hogy a  fegyelmezett 
magatartás nagyon fontos lenne. Belsőjükből kellene ennek fakadnia, mert csak 
akkor van értelme. Minden állampolgár mellé nem állítható rendőr. Sok esetben  
előfordul., hogy ezt várnák. 
A bűnügyi tevékenység 16 esetben  mutat növekedést és csak 5 esetben csökkenést. 
Ez a Vízkeleti Szabolcs képviselő véleményével ellentétes. 
Jó munkát kíván a Rendőrségnek. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Az országos médiában Draskovics Tibor miniszter úr azt mondta, hogy 2 milliárdot 
kap a rendőrség pluszban. Ezt a túlórák kifizetésére  fordítják. 
Ennél sokkal nagyobb beavatkozásra lenne szükség. A rendőrséget meg kell 
erősíteni. 
Nem tűrheti tovább a társadalom, hogy ez a maroknyi rendőrség küzdelmet folytatva 
igyekszik megfelelni az elvárásoknak. A mindenkori politikai vezetés ezt nem 
hajlandó tudomásul venni. 
Aki a közéleti munkát folytatják, emlékeznek, hogy öt választáson vannak már túl. 
Egyetlen pártnak egyetlen programjában sem szerepelt a rendőrség megerősítése. 
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Dr. Husti János  rendőrkapitány: 
 
Köszöni a dicsértet és a bírálatot is. Kijelenti, hogy Kiskunhalason erős a rendőrség. 
Alulfinanszírozott, nem tudnak minden utcában ott lenni, de erős a kapitányság. 
Megítélése szerint csökkentek a bűncselekmények. A  magántulajdon 
sérthetetlensége abból áll, hogy  a magánszemélynek védenie kell a tulajdonát. A 
tanyák bekerítetlenek és nagy értékű gépekkel van tele. 
Az utcán lévő rendőrök száma megítélés kérdése, mert akik ellen intézkednek, azok 
sokallják, aki károsult, azt kérdezi: hol vannak a rendőrök? 
Amennyiben több rendőr lenne a városban, többen lennének az utcákon és ki 
tudnának  menni külterületre is. Most a visszajelzések alapján Kiskunhalas és 
környéke az országban igen élhető városai és települései közé tartozik. 
A rendőrök most 3-5 éves szolgálattal rendelkeznek, ezért nem ismeri őket a 
lakosság.  
A fiatal korú gyermekekre rászólhat a rendőr, de a rendőri eszköztár hiányos. A 
magyar törtvények alkalmasak arra, hogy rendet tartsanak, illetve aki ezt betartja 
akkor rend legyen. 
Kiskunhalason erős és működőképes a rendőrség és ha szükségük van rá, a 
határrendészettel ki tudják egészíteni a feladat ellátáskor a létszámot és megfelelő 
hatékonysággal fel tudnak lépni. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megköszöni a Rendőrkapitány beszámolóját és javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a határozat- tervezet elfogadásával hagyja jóvá a Rendőrkapitányság 2008. évi  
munkáját. 
 
No: 3  
 

 Szavazás: Nyílt  >823< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 14:41:42 
 
 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:  
51/2009. Kth 
Beszámoló Kiskunhalas város közbiztonságának  helyzetéről. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja Kiskunhalas város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Kristóf Sándorné aljegyző 
Dr. Husti János rendőralezredes, kapitányságvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00002 Új napirendi pont 
 
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi munkájának   
                                értékelése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Babud Jenő alezredes úr: 
 
Bevezetőjében elmondja, hogy  az elmúlt évi   tűzeset nem volt különösen megterhelő 
számukra, egy átlagos év volt 2008. A tűzesetek közül egy sem követelt emberi életet, 
sőt súlyosabb sérülés sem volt. 
Megelőzést komolyan veszik,  több felszólalása volt az elmúlt időszakban, hogy az 
intézmények  tűzvédelme javuljon. Jó híre, hogy jelentősen  javult az intézmények 
tűzvédelmi helyzete. Egy új tűzvédelmi vállalkozás vette át a közintézményeket, ami 
megítélésük szerint jól sikerült. 
Pályázataik sikerrel zárultak, amit az önkormányzat támogatott. Az új létrának és a 
műszaki mentőnek köszönhetően a 13 település polgárainak mindenképpen nőtt a 
biztonsága. 
Az országúti zárt felépítményes  műszaki mentőnél elszámolási probléma keletkezett 
az OKF-el, mert az euró értéke megemelkedett. 
Felajánlotta  a tűzoltóság, hogy saját költségvetése terhére ezt kipótolja és az 
önkormányzatot nem terheli vele. 
Egy pályázati ciklus lezárult. Minden jelentős pályázaton indult és meg is nyerte. 
Ennek következtében  bővült a technikai színvonaluk. Az új technikai pályázat 2010-
2013-ra írják ki, ebben egy fecskendőre pályázniuk kell, mert 20123-ra az első 
Mercédesz fecskendő 16 éves lesz. 
A Tűzoltóság 2009 évre az önkormányzattól sem önrészt, sem működési költséget, 
sem intézmény felújítási támogatást nem kér. Igyekeznek saját költségvetésből 
megoldani a feladatokat. 
Az állomány nagy változásokon ment keresztül. Létszám hiányuk nincs, ennek 
ellenére az állomány átlag életkora 27.3 év. Kiképzéssel nem takarékoskodnak ebben 
az évben sem. Fontosnak látja, hogy ez a fiatal állomány megfelelő ismeretekkel 
gyarapodjon. Tavaly elkezdték és ebben az évben is folytatják azt. 
 
 

Kérdések 
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A vakriasztások okozóit sikerült megtalálni? Mekkora költséggel járt? Mennyire 
gyengítette a biztonságot? 
Elmúlt héten a megyei közgyűlés bizottsági ülésén került szóba a Tűzoltó 
Parancsnokság által használt  ingatlan fenntartása. Van erre megnyugtató egyezség? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A Halas TV híradójában értesültek arról, hogy egy gyerek  felmászott a fa tetejére és 
több százezer  forintba került lehozatala. Ez is értelmetlen kivonulás volt. Ilyenkor mi 
a helyzet? Lehet érvényesíteni a költséget megfizettetését? 
 
 Babud Jenő  alezredes úr: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a két ügy majdnem összefügg. 
Sajnos a mobiltelefonok elterjedésével  felmerülő probléma, hogy nem pontosak a 
riasztások. Több kézen keresztül kerül hozzájuk a riasztás és nagyon nehéz annak 
alapján eldönteni, hogy valós riasztásról van-e szó. Azt is el kell dönteni, hogy 
életmentésnél, milyen járművet milyen számban és milyen csapaterőkkel küldjön a 
helyszínre. 
Ezért mindenki a pozitív oldalról közelít és segíteni próbálnak. 
A mai napig nem tudja megítélni, hogy a  fáról levett fiatal pusztán szórakozás volt, 
vagy életmentés. A fiatal ember már remegett és szorította a fát, és segítség nélkül 
néhány perc elteltével leesik és meghal. 
A vakriasztással évek óta küzdenek. Minden jogi lehetőséget végigjártak.  Úgy 
kezdődött, hogy évekkel ezelőtt gyerekek  betelefonáltak  a tűzoltóknak. Mindig  fél 2 
órakor történt, mert akkor mentek haza a diákok. Amikor az EMITEL-hez tartoztak 
figyelőket tettek a 105-ös vonalra, ami pontosan kiírta a számokat, majd ezeket 
összegyűjtve az összes fülke számát. Így  azonnal tudták, hogy honnan telefonált be 
a diák. Néhány ilyen eset után ez teljesen megszűnt.  Ma már ilyen nincs. 
A probléma a mobiltelefonok elterjedésével keletkeztek. A rendőrségi 112-es  
segélyszám nem tudja  megmondani, hogy ki riasztott, és a tűzoltóságnak nem jelez a 
szám. 
Amikor a szám ismert az egy tűzvédelmi szabálysértésnek minősül és hiába van 
telefonszámuk,  nem adható ki, mert általában kártyás telefonon hívják, ami nincs 
fenn az internetes gyűjtőn. Az ügyészség csak bűncselekmény esetén rendel el 
nyomozást. 
Vannak frekventált  területek a városban,  mint  Sáros utca, Polgár u. Tó u. és ott az 
utcabizalmiak segítségét felhasználták.  
Pillanatnyilag minden tűzeset bejelentésére legalább egy gépjárművel kivonulnak, 
mert a felelősség nem vállalható fel. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésen a városi tulajdonban de megyei használatban 
lévő  objektum kicseréléséről volt szó. Azt vetette fel, hogy a megyénél kellene 
kezdeményezni, hogy  más megyei működtetésű objektumot ajánljanak fel és akkor a 
probléma megoldódna. Ma még nincs rá  megegyezés. 
 
 

 
Hozzászólások 
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Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A vakriasztásra  való kivonulás  mennyibe kerül? 
Ezt kellene tudatosítani a frekventált területeken, hátha lenne visszatartó ereje. 
A beszámolóban örömmel olvasta, hogy a tűzoltó megyei versenyen is részt vettek és 
az országos versenyen is, ahol 4. helyezést értek el. Gratulál hozzá és köszöni a 
munkájukat. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Társasházak nevében köszöni  a 37 m-es magasan mentő létra beszerzését ami a 
biztonságérzetet javítja.  
Tűzoltóság személyi állománya szakmailag jól képzett. Fizikai felkészítésre is nagy 
súlyt fektetnek. Több versenyen találkozott velük. szeptember 11-i emlékfutáson is ott 
voltak az élmezőnyben a parancsnokkal. 
Társasházak tűzvédelmi ellenőrzését is végzik. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  fejezze ki elismerését és köszönetét. 
Beszerzéseiket lehetőség szerint támogassák mert a tűzoltóság értük van. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Gratulál a beszámolóhoz. Hosszú évek óta tartó szisztematikus parancsnoki munka 
eredménye. Ez egy kiegyensúlyozott és biztos pályára állított szervezet, amellyel 
büszkélkedhetnek Halason. Ez jelentős mértékben az állománynak és nem utolsó 
sorban a Parancsnok Úrnak köszönhető. 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A tűzoltóságnak gratulál és jó egészséget kíván a további munkájukhoz. 
 
Babud Jenő  alezredes úr: 
 
Mindenkinek megígéri, hogy  segíteni fog a Halasi Tűzoltóság továbbra is. 
A kivonulás költségeire reagálva elmondja, hogy a fecskendők kisebb költségűek de 
ott több személyi állomány van. A speciális eszközök mint pl. a létra egy vagy két 
kezelőt igényel de értéküket tekintve értékesebb. Ártáblázat alapján számolnak. 
30.000Ft/óra a kivonulási költség. 201 Ft a km. díj és minden járműnek megvan  a 
díjszabása.  
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Kiskunhalasi Önkormányzati Tűzoltóság beszámolóját fogadja el és fejezze ki 
elismerését is. 
 
No: 4  

Szavazás: Nyílt  >824< Egyszerű 
 
ideje:2009.03.30 15:01:54 
 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen                19 100.00%   79.17% 
Nem                     0     0.00%     0.00% 
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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:  

 
52/2009. Kth 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2008. évi munkájának értékelése. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  mellékletben foglaltak 
szerint  elfogadja a Kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról 
szóló beszámolót és elismerését fejezi ki az elvégzett munkáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kristóf Sándorné aljegyző 
Babud Jenő tű.alezredes, tűzoltóparancsnok 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00003 Új napirendi pont 
 
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Beszámoló a Városi Rendészet 2008-ban végzett munkájáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Kitől szedik be az iparűzési adót? 
Közterület Felügyelet tevékenységei között szerepel, hogy a köztisztasági 
szabályzatot 101 esetben sértették meg és észlelték. 515 esetben vendéglátó-ipari 
egységet ellenőriztek. Mit csinál ilyenkor a Közterület Felügyelet? 
Fordított számokat szeretne látni, mert a város szemetes. 
Uttal, járdával és vagyonvédelmi tevékenységgel kapcsolatban  sok esetet sorol fel az 
előterjesztő. Ezek milyen intézkedéseket takarnak? 
A Mezőőri Szolgálat 3000 vagyonvédelmi célellenőrzést folytattak külterületen. 
Melyik sorban szerepel  a külterületi illegális szeméttelep felszámolása? 
Hol található a külterületi dülőutakra benőtt fák, bokrok eltávolítása? 
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Töröcsik Dávid rendészeti osztályvezető: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az iparűzési adót a vásározók és 
piaci árusoktól szedik be a Közterület Felügyelők  és egyben ellenőrzik a  vásárok és 
a piac rendjét is. 
Vendéglátó-ipari egységeknél a záróra betartását ellenőrzik. Ennek következtében 
lecsökkent azon egységek száma, akik nem tartják be a zárórát. 
Bevezették a péntek és szombati éjszakán a Közterület Felügyeleti járőr szolgálatot, 
amit sok esetben a rendőrséggel, polgárőrséggel együttműködve végeznek. Ennek 
kiemelt feladata a közterület rendjének fenntartásában történő közreműködés. 
Úttal, járdával kapcsolatos intézkedés a téli síkos utak megszüntetésére fordítódik és 
a járdák tisztántartása, belterületen a benövő növényzet megnyesésére történő 
felszólítás. 
Külterületi illegális szeméttelepek felderítése nem feladata a mezőőri szolgálatnak. 
Ha ilyet tapasztalnak,  annak tartalma  alapján igyekeznek kideríteni, hogy ki vitte 
oda a szemete és adatot gyűjtenek arra vonatkozóan, hogy ki helyezhette oda a 
hulladékot. Évi 7-8 ilyen eset fordul elő, amikor sikerül a szemetelő személyét 
felderíteni. Minden esetben  elszállítatják a szemetet. 
A külterületi  utakat benövő fákat, bokrokat figyelik. Külön nem tartják nyilván, 
hanem a közigazgatási eljárásban való közreműködéshez sorolják azt. Nem a mezőőr 
intézkedése a lényeges, hanem a főkertészé. 
 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A vendéglátó-ipari egység záróra ellenőrzésekor javasolja, hogy a közvilágítási sötét 
címeket is  figyeljék,  és szervezett formában ezt továbbítsák az üzemeltető felé. Az 
önkormányzat minden közvilágítási lámpa után fizet a DÉMÁSZ Rt-nek, akár világít, 
akár nem világít. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Mezőőrök a szociális feladat ellátásban is részt vesznek. Tanyavilágban az egyedül 
élőknek élelmet szállítanak. A szociális intézmény és a Városi Rendészet között 
feltehetően van megállapodás.  
Jelzőrendszer jelzése esetén is a mezőőrök vonulnak ki a külterületre. 
Tapasztalata, hogy baj és pl. falopás esetén gyorsan a helyszínre érkeznek és 
segítenek. 
Kíván nekik további jó munkát. Ezt az ágazatot fejleszteni kellene. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Tájékoztatásként megerősíti Halász Balász képviselő által elmondottakat. A 
mezőőrség nagyon lelkiismeretesen és jól végzi munkáját. Ezért munkabért kapnak. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Kóborkutyák elszaporodtak a városszéli utcákban. Hajnalba munkába menőket 
megtámadják. Hathatós megoldást kér az  osztályvezetőtől. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
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Kóbor macskák lepték el a belső lakótelepeket. Korábban macskacsapdákat állítottak 
fel, amit nem tart humános megoldásnak. Az állatvédők helye és lehetősége is 
szűkül, ezért más megoldást kér. 
 
Kéri a  lakosságot, hogy a kutyát sétáltatók szedjék össze kutyájuk  után az 
ürüléket. 
 
Dr.  Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a határozat tervezet 
elfogadását elismerésük mellett. 
 
No: 5  
 

 Szavazás: Nyílt  >825< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 15:16:33 
 
 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:  
 
53/2009. Kth 
Beszámoló a Városi Rendészet 2008-ban végzett tevékenységéről. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Rendészet 2008. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót  elfogadja,  és elismerését fejezi ki az elvégzett 
munkáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Törőcsik Dávid Városi Rendészet vezetője 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00004 Új napirendi pont 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Pályázat polgárőr egyesületek 2009. évi támogatására. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 
Szilágyi Pál Ferenc  képviselő: 
 
Polgári egyesületek részéről érkezett jelzés, hogy az új célautók adójának változása 
miatt nehézségek adódnak a fenntartásából. 
 
Töröcsik Dávid  Rendészet vezetője: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolja, hogy  az adó kompenzálására az Országos Polgárőr 
Egyesület pályázhat. 
A mezőőrök is járnak kerékpárral, így ha nincs fedezetük autó adóra, akkor anélkül 
is elláthatják feladatukat. 
 
 

Hozzászólások 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Éjszakai szolgálatnál  kell az autó ha segítséget kell nyújtani. 
A Polgárőr Egyesületek örömmel vették az önkormányzati támogatást. 
Megköszöni a munkájukat. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 6  
Szavazás: Nyílt  >826< Egyszerű 

Ideje:2009.03.30 15:20:45 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen               22 100.00%   91.67 
Nem                 0     0.00%     0.00% 
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
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 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
54/2009. Kth 
Pályázat polgárőr egyesületek 2009. évi támogatására. 
 

H a t á r o z a t 
  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „Pályázat 
polgárőr egyesületek 2009. évi támogatására” pályázat-tervezetet elfogadja, egyben 
felkéri a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságot a 
benyújtott pályázatok elbírálására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tőrőcsik Dávid Városi Rendészet vezetője  
Pajor Kálmán Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

P Á L Y Á Z A T 
 

POLGÁRŐR EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot ír ki a polgárőr egyesületek 
működési feltételeinek támogatására. 
 
Pályázatot nyújthat be az a kiskunhalasi székhellyel rendelkező, jogerősen bejegyzett 
egyesület, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, Kiskunhalas Város 
Önkormányzatával megállapodást kötött és a polgárőr tevékenységének kezdete 
2008. január 1-ét megelőző időpont. 
 
Pályázni lehet a tevékenységéhez kapcsolódó, annak hatékonyságát elősegítő tárgyi 
eszköz- és jármű beszerzéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához, karbantartásához, 
valamint továbbképzéshez, polgárőr-rendezvény lebonyolításához, polgárőr-
rendezvényen történő részvételhez és egyéb pályázat önrész előteremtéséhez. 
 
Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Városi Rendészet Kiskunhalas, Köztársaság 
utca 1. 
 
Benyújtás módja:       pályázati adatlapon 
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Benyújtás határideje:      2009. április 30. 
 
Elbírálás határideje:      2009. május 31. 
 
Támogatásra elkülönített költségvetési összeg: 600.000,- Ft 
 
A jelen pályázat benyújtása önrészt nem igényel. Az elnyert és szabályosan 
felhasznált támogatás vissza nem térítendő. Az elnyert támogatás felhasználásáról 
készített elszámolást az egyesületnek 2010. február 28-i határidővel kell benyújtani a 
pályázat kiírójához.  
 
A pályázónak minden kérdésre választ kell adni és a pályázati adatlaphoz - annak 
benyújtásával egyidejűleg - csatolni kell a kiíró által felsorolt mellékleteket. 
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat összegének módosítására és annak - 
egyesületenként és pályázati célonként történő - differenciált elosztására. 
 
Pályázati csomag (kiírás, pályázati adatlap, kitöltési segédlet) térítésmentesen 
átvehető a Polgármesteri Hivatal Városi Rendészetének Kiskunhalas, Köztársaság 
utca 1. szám alatti irodahelyiségében.” 

 
 

00005 Új napirendi pont 
 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt 
   Alapító Okiratának  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Bevezetőjében elmondja, hogy  március  02-án  a jelenlegivel azonos tartalommal 
előterjesztette a Zrt alapító okirat módosítását, amelynek célja egyrészt  a székhely 
változással kapcsolatos átvezetés és a március 31-vel lejáró Igazgatósági megbízás 
meghosszabbítása. 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen az merült fel, hogy még egy beszámolóra van 
szükség az Igazgatóság részéről és a Felügyelő Bizottság ezt igényli. Ez megtörtént a 
Felügyelő Bizottság egyhangúan hozott  határozattal elfogadta, ami 2008. 
szeptember 1. és 2009. március közepe között végzett munkáról szólt. 
Számára ebből az következik, hogy az Igazgatóság  jogviszonyát automatikusan 
meghosszabbítja a képviselő-testület. 
Más elképzelés állt elő.  
Továbbra is a korábbi az előterjesztést hozta vitára, mert a Felügyelő Bizottság  
egyhangú szavazattal elfogadta a végzett munkát. 
Érvényes előterjesztés van  az Igazgatóság meghosszabbítására, ezzel szemben a 
FIDESZ benyújt egy másik  előterjesztést, hogy írjanak ki pályázatot egyszemélyes 
igazgatói megbízásra. Azért javasolta, hogy módosító indítványként szerepeljen ez a 
javaslat nem önálló napirendi pontként, mert ehhez a  témakörhöz kapcsolódik. 
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Kialakul újra egy Zrt ügy, mert ami mindenki számára elfogadhatóan működik, az a 
FIDESZ számára elfogadhatatlan. 
 

Kérdések 
 
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő: 
 
Javasolja, hogy  Dózsa Tamás Károly képviselő által benyújtott napirendi pontot ezen 
napirendi vita után tárgyalják: 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Igen, új napirendi pontként kérte az előterjesztő annak tárgyalását. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A napirendi pontnak része a beszámoló?  Azzal kapcsolatban tesz fel kérdést? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nem, mert a tájékoztatót a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta, az csak a 
képviselő-testület tájékoztatására terjesztették be. 
 
 

Hozzászólások 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A Polgármester úr felvezetésében úgy érzékelte, hogy nehezményezi, hogy március 2-
án le kellett venni a napirendről  az előterjesztést. Mintha olyan szándék lenne 
bennük, hogy azt el sem fogadnák.  
Erről nincs szó. A Felügyelő Bizottság számára kért szöveges beszámoló a bizottság 
elfogadta, elfogadta az üzleti tervét is és a többi szakmai dokumentumot is, sőt 
személyes konzultációkon keresztül is egyeztették az álláspontjukat az Igazgatóság 
tagjaival. Arra az elhatározásra jutottak, hogy mint az korábban is felmerült az 
ismert előzményeket is beleértve, legyen tiszta, világos és nyilvános pályázat kiírva 
egy ilyen cég vezetésére. 
Mostani javaslat is arra irányul, hogy a jelenlegi Igazgatóság maradjon hivatalban. 
Erre kaptak  felkérést részükről is. Mind a hárman úgy nyilatkoztak, hogy ezt a kér 
hónapos megbízást elfogadják és az elmúlt hat hónap munkáját köszönettel veszik 
tudomásul. 
Két hónapos megbízást  2009. Május 31-ig rögzítenék, ezzel párhuzamosan egy 
pályázatot írnának ki a következő napirendi pont részeként és amennyiben a 
nyilvános eljárás során olyan szakember kerül előtérbe, aki  a megkezdett jó munkát 
folytatni tudja, akkor erre előterjesztés készül és őt fogják támogatni. Amennyiben 
nem sikerül, akkor vissza kell térni az Igazgatósági változathoz. 
Jelen pillanatban ebben nem lát ellentmondást, a nyilvánosság ereje fontos, 
szeretnék ha tiszta útja lenne ennek a cégnek. Az elkezdett munka elfogadott, 
elismert, senki ebben kivetni valót nem talált, a folytatást szeretnék olyan irányba 
vinni, ami az eredeti célokkal összhangban van. 
  
Váradi Krisztián képviselő: 
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Számára is kezd világossá válni, hogy milyen szándékok vannak az új napirendi 
pont beterjesztése mögött. 
Legutóbbi Képviselő-testületi ülésen azt mondták, hogy beszámoltatásra van 
szükség. Ez megtörtént. Ennek tartalma az előterjesztésben szerepel. Ezt a Felügyelő 
Bizottság egyhangúan eléfogadta. Ez annyit jelent, hogy a Felügyelő Bizottság 
elégedett a jelenleg vezetés munkával. Ezért nem érti, hogy  miért térnek vissza egy 
olyan rendszerhez, ami egyszer már megbukott. 
Itt van egy vezetés, amely igazolta azt, hogy nem csak rendet tett, hanem átlátható 
viszonyokat alakított ki a Zrt-nél. Napi ügymenete gördülékeny. 
A Zrt. napi ügymenete gördülékeny, minden olyan feladati feltételre, amire 
megbízatása van a város részéről, azt ezzel az Igazgatósággal el tudja látni és jól. 
Miért van szükség a változtatásra? 
Nyugodtabb, ha az Igazgatóság viszi tovább a Ztr-t akik bizonyítottak. Azt szeretné 
ha ez az Igazgatóság folytatná munkáját. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Számára nyugtalanító volt a reagálás a pályázati előterjesztésre. Polgármester úr úgy 
reagált, hogy kezdődik a Zrt. cirkusz, Váradi Krisztián, hogy újra kezdődhet a 
botrány. Számára ez azt jelenti, hogy kicsit műcirkusz és műbotrány is volt a Zrt. 
körül. Még nem tudja senki, hogy ki vagy kik vezetnék a jövőben a Zrt-t de máris 
előre vetíti a leendő botrányokat. 
Úgy néz ki, hogy a baloldal célja a politikai cirkusz. Megnyugtatja Kiskunhalas város 
lakosságát, hogy vezetőváltás esetén lesz cirkusz. Mindegy, hogy ki lesz az új vezető. 
 
Csáki László képviselő: 
 
Vezető váltás lesz de mindek? Ez a kérdés. 
Több ízben bizonyította 7 hónap alatt a három tagú Igazgatóság, hogy alkalmas arra, 
amire felkérték.  Olyan feladatra kérték fel őket, amire sokan nem vállalkoztak volna. 
Nem  politikai síkon kell ezeket a kérdéseket megközelíteni, hanem szakmai síkon. 
A hét hónap alatt az Igazgatóság csak pozitív kritikát kapott, ennek ellenére a 
bizalmatlanság  folyamatosan jelen van a képviselő-testület  FIDESZ-es  frakciójánál. 
Egy működő  céget nem szerencsés állandóan új vezetéssel működtetni. 
Józan megítélést kér minden képviselőtársától. 
Azzal nem ért egyet, hogy ilyen komoly ügyekben  osztós anyagból döntsenek. 
Az eredeti előterjesztés támogatását kéri. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Amikor a Városgazda Zrt-t létrehozták, akkor is hasonló indokokat hallhattak. 
Meg kell várni az új vezetés felállását,  meg kell várni, hogy elkezdjenek dolgozni 
akkor meglátják majd , hogy a topmenedzserek milyen jól teljesítenek. Meg kell adni 
a lehetőséget, hogy  bebizonyítsák mindezt. 
 
Megadták a  lehetőséget, mert 13 szavazat mindig volt erre. 
Nem tudtak ezzel a lehetőséggel élni. Kicsit később, amikor menteni kellett a 
menthetőt, akkor találtak 3 főt, akik becsülettel, tisztességgel és kellő szakmaisággal 
elkezdtek dolgozni. Ennyi idő után elmondhatják, hogy ők valóban jól dolgoztak  a 
város érdekében. 
Ez úgy látszik, hogy a FIDESZ frakciónak  nem tetszik.  
 
Azt javasolja mindenkinek, hogy az eredeti előterjesztést fogadják el. 
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Kószó János képviselő: 
 
Új előterjesztésnek az az üzenete, hogy a műcirkuszt a többség csinálja. Érthetetlen, 
hogy a Felügyelő Bizottság ahol minden politikai  csoportosulás képviselt és 
körültekintően vizsgálódik alaposan rajta tartja a szemét az új vezetés 
tevékenységén és a társaság működésén ,  miért kell  új vezetést keresni a szervezet 
élére. 
Azt mondja Pajor Kálmán, hogy műcirkusz volt.   
A korábbi vezetést a rendőrség vizsgálja. A korábbi vezetés munkájában olyan 
problémák voltak, hogy ezek az emberek  gyanúsíthatók.  A baloldalnak a vezetéssel 
kapcsolatban fenntartásai voltak, azok megalapozottak voltak. Az nem volt 
műcirkusz. 
A mostani az, amikor nincs kifogás a működés ellen,  és  kitalálják, hogy kezdjenek 
új vezetéssel, akinek időt kell adni, hogy beletanuljanak abba és ki fog derülni, hogy 
jól dolgozik, vagy nem. Lehet, hogy kiderül, hogy nem jól dolgozik és akkor az 
egésznek mi értelme van? Olyan vezetést, aminek a munkájával kapcsolatban nincs 
kifogás, lecserélik! 
Nem tudja felfogni, hogy mi lehet ennek az oka. Csak az erődemonstráció lehet, amit 
már úgy látott, hogy elmúlt. Nem kell az együttműködés és a baloldal támogatása, 
mert a FIDESZ Frakció 13 tagja ezt eldönti. 
A 13 fős döntések eddig nagy sikert nem jelentettek. 
Óva inti a többséget, hogy újra  elinduljon ebben az utcában, ami nem vezet jó felé és 
értelme sincs. 
Ezt a vezetést legalább még egy év  gazdálkodásával meg kell bízni. 
A többség új indítványát nem lehet osztód anyagból megtárgyalni. Arra időt kell 
hagyni. A benyújtott előterjesztés hat hete már a képviselők kezében volt. Ennyi idő 
nem volt elég, hogy valamit kitaláljanak? Arra a gyanúra ad okot, hogy itt nem a 
működés javítása a cél, hanem semmi más mint erődemonstráció. Hogy 
megmutassák, hogy az lesz, amit a többség akar. Hát mutassák meg! 
Ezzel elindulnak újra azok a problémák, amiről azt hitték, hogy túl vannak rajta. 
 
Dr. Krammer Balázs  képviselő: 
 
Két előterjesztést összevontan értékeli. A FIDESZ frakció álláspontja világos. Nem 
alkalmassági hanem hitelességi  kérdéseket feszegetnek. Ebben az 
önkormányzatban hagyományai vannak annak, hogy  intézmények, önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok élére pályázat nélkül egy éven túli időre nem 
szoktak kinevezni senkit. 
A jelenlegi helyzetben, amikor a szeptemberben megválasztott Igazgatóság 
mandátuma lejárt,  egyértelmű és világos cél az, hogy függetlenül attól a szerkezeti 
strukturától is, hogy Igazgatóság vagy egy személyi igazgató legyen, egy pályázat 
kiírása indokolt lehet. 
Azt az ellenzéki véleményeket sem osztja, ami nincs kimondva, de burkoltan 
érzékelhető, hogy a FIDESZ Frakciónak egy személlyel lenne baja. Konkrétan Dr. Fődi 
István személyével. Ez nem igaz ilyen egyöntetűen. A város közvéleménye lehet, hogy 
nem tudja de érdemes elmondani, hogy a Városgazda Zrt. jogelőd szervezetének a 
TÖV Kft ügyvezetői igazgatói megbízása 2009. március 31-ig tart. 
Amennyiben soha nem lett volna Városgazda Zrt. személyi kérdés ezen a testületi 
ülésen megtárgyalásra kerülne. Abban az esetben ha TÖV Kft lenne, az lett volna az 
indokolt, hogy pályázati úton történjen a hely betöltése, annak  a vezető 
tisztségviselői állásnak, amely a város top cégének tisztségviselői állására 
vonatkozik. 
Ebben a tekintetben  ebben az előterjesztésben kifogást nem talál. 
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Azt szeretné, ha a képviselőtársainak többsége tudná támogatni ezt a pályázati 
kiírást, nem csak a 13 szavazattal jönne létre. Egy demokráciában egy nyílt pályázat 
egy ilyen szintű állás betöltésére mindenképpen támogatandó. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Amit Krammer képviselő úr  mondott, nagyon szép volt, de az a probléma amit 
napirend előtti felszólalásában is érzékeltetett, hogy „Pelikán elvtárs már megvan az 
ítélet” 
Szép és jó lenne, ha nem tudnák már, hogy ki lesz aki erre pályázatot nyújt be. 
Ugyanúgy ahogy az iskoláknál, óvodáknál. Megvannak a kiszemelt jelöltek, akiket 
meg is kerestek és a fáradtságot sem vették, hogy ne az iskolába keressék meg. 
Bementek a FIDESZ Frakció tagjai az iskolába és ott beszéltek a jelöltekkel. 
A Városgazda Zrt. ügyben ugyanez történt. Szombat,  vasárnap a FIDESZ Frakcióban 
égtek a telefonok, hogy ki lenne, aki ezt elvállalná, mert kezd ciki lenni a helyzet. 
Azt támasztja alá, hogy általában felsőfokú végzettséget kértek a pályázatban. Ilyen 
komoly cég vezetésére nem írható ki így  feltétel. Nehogy egy népművelő, vagy egy 
kommunikáció szakos vezessen egy ilyen gazdasági társaságot. 
Azt a kört kellett volna meghatározni, ami azt tartalmazza, hogy milyen közgazdasági 
végzettség kell ehhez a feladathoz. 
Erre a pályázatra bárki  benyújthat pályázatot, csak a FIDESZ embere legyen. Ezt a 
személyt el lehessen hívni a FIDESZ Frakció ülésre és meg lehessen neki mondani, 
hogy mit csinálhat. Ahogy a hangfelvételről lehetett hallani az alpolgármester úrtól. 
Ezt ezzel a vezetéssel nem lehetett megtenni, ezért ezen változtatni kell. 
Ehhez nem fognak aszisztálni. 
 
Máté Lajos   képviselő: 
 
Jekő  képviselő azt mondta, hogy égtek a telefonok hét végén a FIDESZ frakcióban, 
de ez mit bizonyít? 
Ez azt bizonyítja, hogy esetleg lehallgatják a telefonjaikat. Másra nem tud gondolni. 
Másik felvetése az volt, hogy már tudják kire szeretnék a pályázatot kiírni. Amikor  
kiírták, akkor az volt a probléma, hogy  nagyon egy személyre írták ki a pályázatot. 
Annyira körbe volt írva, hogy milyen végzettséget kérnek. 
Ez a pályázat olyan, hogy sok ember pályázhat és lehet választani a képviselő-
testületnek közülük. Ebben nem lát különösebb csapdákat. Ez a pozíció olyan, amit 
nem szeret senki elvállalni mert indul a cirkusz. Cirkusz azért indul, mert az 
alpolgármester úr több hónappal ezelőtt felvetette, hogy  a hat hónapos időszak lejár, 
akkor a céget pályázattal elfogadott vezetővel kellene vezetni. Az sem biztos, hogy 
pont három embernek kellene vezetni, mert az Igazgatóság elég sokba kerül. 
Ez egy konszenzus alapján történt, elvezették a céget  és ezután egy pályázat 
alapján kell a vezetőt kiválasztani. 
Alpolgármester úr ezt elmondta, ami nem talált nyitott fülekre és az előző hónapban 
benyújtott előterjesztéskor a többséget nem kérdezték meg. Ez semmi más, ha nem 
provokáció. Illik a többséget megkérdezni, hogy mi a véleménye. Konszenzussal és 
közösen terjesztették volna be nem jött volna létre ez a szituáció. Előző testületi 
ülésen ezt az előterjesztést a polgármester úr levette és most szó szerint visszahozta 
azt. Nem lehet azon csodálkozni, hogy ez nem tetszett a FIDESZ frakció többségnek. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Meglepően hallotta Jekő Attila hozzászólását. Érdekes, hogy a zárt körben tartott 
megbeszélésről,  mindent tud. Valaki jól informál belülről, azt kéri megmondani, hogy 
ki volt az. 
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Ez felháborító számára. Lassan többet tud meg a frakció ülésükről mint amit megélt. 
Érdekes dolgok hangzanak el, aminek nincs valóságalapja. Ő is beszélt 
intézményvezetővel, de nem az igazgatói megbízásáról, és vitt meghívót más 
intézménybe is. Ennek alapján állítják, hogy járnak az intézményvezető megbízás 
érdekében az intézményekbe? 
Felháborító, hogy mindig velük foglalkoznak. Mennek ki cikkek érdekes formában. 
 
 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Aggályai vannak a módosított előterjesztéssel kapcsolatban. 
Jelenlegi helyzet megnyugtató volt. Igazgatóság tagjai beváltak a mostani 
munkavégzésben. 
Két nagy pillérre helyezi a problémát, miszerint 3 tagú legyen a vezetés vagy 
tanakodjanak hogy ki lesz az új vezető. 
3 tagú igazgatóságnak esélye sincs hogy tovább dolgozzon. Mindenben bizonyítottak, 
miért nem adják meg az esélyt, hogy hárman pályázzanak, amellyel  egyrészt a 
politikának is megadják a lehetőséget, mert a két  frakció belelát  a kártyába és 
biztonságba látja ezt a sokra hivatott, de elég nehezen működő cégnek a működését. 
 
Valóban  az osztós anyagban megjelenő pályázat szövege  pongyola szintű. Előnyt 
jelent valamilyen Európában használt idegen nyelv ismerete. Milyen nyelvismeretet 
kérnek? Valamilyen nyelvvizsga szinthez kössék legalább . Ilyen kiírás mellett mire 
lehet számítani? 
Meggyőződése, hogy ezután is biztonságos  működésre van szükség. Ez a jelenlegi 
megnyugtató állapot, hagyják dolgozni azokat, akik a bajban segítettek és a 
munkáját  jól végzi. Arra kéri a képviselőket, hogy az eredeti előterjesztést fogadják 
el. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Máté Lajos képviselő felhozta, hogy sokba kerül a mostani Igazgatóság  
Amikor a Városgazda Zrt első vezérigazgatói karát kinevezték félmilliós fizetésekkel 
és kommunikációs igazgatót tartottak sok százezerért azért, hogy elutazhasson 
Kínába és itthon elkommunikálhassa,  hogy a kínaiak csomagolva eszik a  
bonbonmeggyet, akkor nem zavarta a képviselő urat, hogy mennyibe kerül. A mostani 
Igazgatóság közel sem kerül annyiba. 
Azt is mondta, hogy tudni lehetett egy hónappal ezelőtt, hogy változatlan formában 
visszajövő előterjesztést a FIDESZ frakció nem fogja elfogadni. Ez ellentmondás, 
hiszen a FIDESZ frakció arra hivatkozott a korábbi testületi ülésen, hogy azért nem 
fogadható el az  előterjesztés, mert először szeretnének megbizonyosodni arról, hogy 
ez a vezetőség hogy dolgozott és egy beszámoltatásra lenne szükség. A 
beszámoltatás megtörtént, a felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta, aminek a 
alpolgármester úr elnöke. 
Formális logika szerint a most ismét benyújtott előterjesztés elfogadható lenne. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
A két előterjesztés szorosan összefügg egymással, így egyszerre mondja el a 
véleményét. Előterjesztés két éves meghosszabbítást tartalmaz az Igazgatóság 
vonatkozásában és azt a Szervezeti Működési  Szabályzat is az Igazgatóság 
tevékenységét szabályozza. Amennyiben az osztós előterjesztést hagyják jóvá, az 
nincs szabályozva. Ekkor két nap múlva már nem tud kinyitni a Városgazda  Zrt. 
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A Felügyelő Bizottságban pártállástól függetlenül elfogadták, nemcsak a beszámolót 
hanem a Szervezeti Működési Szabályzatot is. 
Lehet jó az egyszemélyes vezetés. Jó a 3 tagú vezetés, azt senki nem vitatja. 
Abban az esetben ha egy személyes lesz a vezetés át kell vizsgálni egyéb kérdéseket 
is, mert az Igazgatóság több olyan hatáskört kapott meg, amit ha egyszemélyi 
vezetés kezébe kerül, az veszélyes. Nevezetesen a kinevezés az alárendelt 
szervezeteknél. 
Amennyiben áttérnek egy másik vezetői rendszerre az egy sorozatos további 
módosítást igényel. Most csak erre az egyre hívta fel a figyelmet. 
Amennyiben nem fogadják el az eredeti előterjesztést, akkor az átmeneti időszakról 
dönteni kell. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
 Megnyugodott a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazatában és abban bízott, hogy 
az Igazgatóság akik igyekeztek maximálisan rendbe tenni az előző esztendő hibáit, 
azok hosszabbítást kapnak. Akkor volt gyanús az ügy, amikor a FIDESZ-es ügyrendi 
bizottsági tagok indokolás nélkül tartózkodtak.  
Aggályok fogalmazódnak meg benne a kiosztott előterjesztés miatt. 
Volt alkalma betekinteni a Városgazda Zrt volt vezetésének  rendszerébe az Ady 
Endre u. 3. alatti felújítás vizsgálata során. Nem optimista a Városgazda Zrt jövőjével 
kapcsolatban. 
Ezen az ülésen foglalkoznak a közmunka programmal aminek keretében több ember 
foglalkoztatható. 
A halasi vállalkozók véleményét szívesen meghallgatná az új előterjesztés kapcsán. 
 
Maga részéről az Igazgatóság  meghosszabbítását támogatja. 
 
Dr. Krammer Balázs  tanácsnok: 
 
Mai napra beterjesztett a Városgazda Zrt Szervezeti és  Működési Szabályzata, amit  
le kell venni napirendről.  Az új előterjesztésben az szerepel, hogy készüljön új  
alapító okirat és új Szervezeti és Működési Szabályzat a következő ülésre. 
A szocialista képviselőknek szánja, hogy a demokráciában tudomásul kellene venni, 
hogy a mindenkori többség által hozott döntés az egész önkormányzat legitim 
döntése. 
Folyamatosan egyfajta hiteltelenítés zajlik már jó előre, mintha a 13 fős többségi 
szavazattal meghozott döntés nem lenne legitim, az megkérdőjelezhető és 
gazdaságilag csak rossz lehet. Ezeket az érveket el kellene felejteni a mindenkori 
többségnek megvan a joga a demokratikusan működő önkormányzatban arra, hogy 
intézményvezetőket, gazdasági társaságok vezetőit kinevezze és vállalja ennek a 
politikai és gazdasági felelősségét is. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Eddig nem látta, hogy vállalta volna a felelősséget. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Egyetért Dr. Krammer Balázs mondataival, hogy a mindenkori többség mindig eldönti 
amit ő akar. Aztán a döntését mikor és milyen körülmények között hozza meg, 
sikeres lesz-e vagy olyan döntés születik, amit ők sem vállalnak szívesen arra már 
volt példa.. 
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Nem biztosak abban, hogy a többség jó döntést hoz. 
Semmilyen magyarázatot nem kap arra, hogy miért van szükség egy jól működő 
gazdasági társaság élén álló Igazgatóság cseréjére, csak politikai fennhangokat hall. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az Igazgatóságot egy átmeneti rendteremtéssel bízták meg és a mandátumuk 
március 31-vel  lejár. 
Az operatív igazgatónak  duplán lejár, mert az igazgatói megbízása is lejár. 
A vezetésnek lejár a mandátuma, akkor újraválasztásról vagy meghosszabbításról 
beszélhetnek. Kinek  milyen kifogása lehet a pályázat kiírása miatt. A pályázatot az 
önkormányzat fogja elbírálni. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Gazdasági Társaság vezetése nem demokrácia kérdése. Arra való kinevezés sem az. 
Kérdezzék meg a gazdasági élet szereplőitől, hogy ha van nekik jó munkatársuk, aki 
vezeti a tulajdonában lévő céget, pályázatot írnak ki, vagy megtartják a jól vezető 
munkatársat? 
Ez egy gyenge és nem ide illő érvelés. 
Gazdasági Társaság vezetése nem politikai testület választása, mert ott választani 
kell. Gazdasági társaság vezetésére a tulajdonos az általa leghasznosabbnak vélt 
vezetésre képes embert bármikor megbízhatja pályázat nélkül. 
 Természetesen megérti, hogy különféle sérelmek vannak, hogy nem lehet direkt 
irányításból ugyanazokat a meccseket lejátszani amit korábban lehetett. Az is lehet 
sérelem, hogy felesleges költségeket kiiktattak a különböző gazdasági társaságok és 
ott személyeket érintetten hátrányos anyagi következménye volt. De akkor ezt 
mondják, ne arról beszéljenek, hogy a demokráciában választásokat kell tartani, 
amikor a gazdasági társaság elsőszámú vezetőjét meg akarják választani. 
Amennyiben a vezetés jó, a tulajdonos legelemibb kötelessége azt a jó vezetést 
megtartani. 
 
Dr. Várnai László polgármester. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Az elhangzottakra reagálva elmondja,  hogy az önkormányzat vezetése hetente 
ülésezik  és most hallja először, hogy pályázatot  kell kiírni a tisztségviselő 
megválasztására. Megítélése szerint ezt az  utolsó pillanatban találta ki a FIDRESZ 
frakció.  
Ennek az a célja, hogy a FIDESZ vissza akarja venni a Halasi Városgazda Zrt. 
vezetését  és irányítását. Helye: Bokányi Dezső utcai FIDESZ Székház. Ott fogják 
irányítani ezt a céget.  
Azt gondolta, hogy mindenkinek érdeke, hogy az önkormányzati gazdasági 
társaságok vezetőinek kinevezése, konszenzus alapján történjen. A FIDESZ 
Frakciónak nem érdeke! 
Neki egyszer volt érdeke a kompromisszum, amikor nagy volt a baj 2008. szeptember 
1-jén. Abban a kétségbeesett helyzetben meg kellett oldani, hogy másnap vezesse 
valaki a céget.  
100 millió Ft-os törzstőkével rendelkező cégről van szó, ami a városban a 
vagyonhasznosítás mellett komoly városüzemeltetési feladatot is ellát. 
Mindenki tudta, hogy az Igazgatóság megbízatása március 31-én lejár. 
Komolytalannak tartja az ezzel kapcsolatos eljárást. 
A FIDESZ frakcióban meglévő személyi feszültségeknek, köze nem lehet a gazdasági 
társaság üzemeltetéséhez.  
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Ehelyett arra kellene törekedni, hogy ez a gazdasági társaság kiegyensúlyozottan és 
a jogszabályoknak megfelelően tudjon működni. Ezt a pontot találkozási pontnak 
vélte a 24 képviselő között. Kiderült, hogy nem így van. 
Külön kell szavazniuk a napirendi pontokról. 
Javasolja, hogy a  jelenlegi vezetésnek  adjon a képviselő-testület egy teljes 
gazdasági évet, hogy 2010. május 31-ig az üzleti év bezárásig vezesse a társaságot. 
Még akkor is a FIDESZ kezében van a döntés. 
 
Várja  a javaslatokat, hogy mi legyen a Városgazda Zrt-vel április 1-je után. 
 
Lukács László (ÜGYREND)alpolgármester: 
 
A polgármester úr által mondottakra reagálva elmondja, hogy senki nem mondta, 
hogy ez a  cég nem fontos, sőt azt állították, hogy a mostani vezetés jelenlegi 
állapotával  további megbízást fog kapni április 1-től május 31-ig. El kell készíteni a 
múlt évi mérlegét.  
Ehhez kapcsolódóan szeretnének egy pályázatot kiírni, ami világossá teszi a 
nyilvánosság előtt, hogy a Városgazda Zrt. rendben van.  
Az elhangzó véleményekkel  semmiképpen nem azonosulnak. Azt már többször kérte 
hogy ettől tartózkodjanak, mert a többségi érdek ezt kívánja meg. Amennyiben ebben 
a döntésben együttműködésre képesek, akkor eddig is volt és ezután is lesz 
kapcsolat a két oldal között.  
Tessék elfogadni, hogy együttműködnek, de nem elvtelenül. Amit  a baloldal akar 
rájuk erőltetni, az elvtelen együttműködés, abban nem partnerek. 
Kéri a frakciót, hogy április 1-től május 31-ig bízza meg a mostani Igazgatóságot. 
Következő napirendi pontnál írják ki a pályázatot. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az ügyrendi kérdéskörben   elhangzottakra megjegyzi, hogy felnőtt emberek ülnek a 
baloldalon is. Olyan helyzetben van a FIDESZ Frakció, amikor ezt meg kell lépnie, de 
ez nem ok arra, hogy elmarasztalja az ellenzéki képviselőket.  
Az előterjesztőnek  módosító indítványa, hogy 2010 május 31.-ig bízzák meg az 
Igazgatóságot. 
Először  erről kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 7  
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 Szavazás: Nyílt  >827< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 16:22:16 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               11   45.84%   45.84% 
 Nem               11   45.83%   45.83% 
 Tartózkodik                 2     8.33%     8.33% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy módosító indítványt elutasították. 
 
A FIDESZ  frakció javaslata, hogy 2009. április 1-től május 31-ig bízzák meg az 
Igazgatóságot és döntsenek az alapító okirat módosításáról. 
Erről kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 8  

Szavazás: Nyílt  >828< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 16:22:41 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               13   56.52%   54.16% 
 Nem                 6   26.09%   25.00% 
 Tartózkodik                 4   17.39%   16.67% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat: 
55/2009. Kth 
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának 
módosítása.  

 
H a t á r o z a t 

 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az alábbiak szerint  
módosítja a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő  Zrt. Alapító 
Okiratát   az alábbiak szerint  módosítja: 
Az Alapító Okirat 3. pontjának  új szövege: 
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A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz.15. 
A társaság telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9. 
 

Az Alapító Okirat 5. A társaság tevékenységi köre elnevezésű pontjának új szövegét a 
határozathoz mellékelt alapító okirat tartalmazza. 

 
Az Alapító Okirat IV. 13. 13.1 pontjának  új szövege: 
13. Igazgatóság 

13.1. A társaság vezetésére 2009.április 1.napjától 2009.május 
31.napjáig 3 tagú igazgatóságot választ. 
Az igazgatóság tagjai: 
Bucsi Ferenc ( 1958.07.14. lakcíme:6400 Kiskunhalas,Jósika u.1.) 
Dr.Fődi István  (Kisszállás,1956.05.09. anyja neve:Kazi Jolán, lakcíme:6400 
Kiskunhalas,Korvin u.56.) 
 Pásztor Gabriella ( Szeged,1978.05.19.,lakcíme:6723 Szeged,Agyagos 
u.14/A.I/3) 
Az alapító az igazgatóság elnökévé Bucsi Ferenc ( 1958.07.14. lakcíme:6400 
Kiskunhalas,Jósika u.1.) igazgatósági tagot választja meg. 

          Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza. 
 Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el. 
 

Az alapító Okirat  5.  pontja „társaság tevékenységi köre”  az alábbiak 
szerint módosul: 

 
01.13 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.19 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése 
01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 
01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás 
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás 
18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap) 
18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
18.20 '08 Egyéb sokszorosítás 
38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 '08 Út, autópálya építése 
42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
42.91 '08 Vízi létesítmény építése  
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 
43.11 '08 Bontás 
43.12 '08 Építési terület előkészítése 
43.13 ’08 Híd, alagút építése 
43.21 ’08 Villanyszerelés 
43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 '08 Vakolás 
43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 '08 Padló-, falburkolás 
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43.34 '08 Festés, üvegezés 
43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése 
43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 
56.30 '08 Italszolgáltatás 
58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység 
63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.31 31'08 Ingatlanügynöki tevékenység 
68.32 20 08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
70.21 '08 PR, kommunikáció 

       70.22 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 '08 Médiareklám 
73.20 '08 Piac- és közvélemény-kutatás 
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése 
77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése 
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
81.10 '08 Építményüzemeltetés 
81.21 '08 Általános épülettakarítás 
81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 '08 Egyéb takarítás 
81.30 '08 Zöldterület-kezelés 
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.91 '08 Követelésbehajtás 
82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 
93.13 '08 Testedzési szolgáltatás 
93.19 '08 Egyéb sporttevékenység 
93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.99 '08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
 
2.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Halasi Városgazda, 
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  1.pontban  elrendelt módosításokkal   
egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát  a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 

        
       Határidő: 2009. március 31. 
       Felelős: Dr. Fődi István  operatív vezető 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

       Dr. Fődi István  operatív igazgató 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 
 

Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
Alapító Okirat 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról, annak szervezetéről és 
működéséről, amelyet az 1. pontban megjelölt alapító az alábbiak szerint alapított a 

2006. évi IV. tv. alapján: 
 
 
 

 
I. 

ALAPÍTÓ, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE,  
TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 
1. A részvénytársaság alapítója: 
 
A jelen társaság alapítója: 
1.1.    (Cég)név:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviseli:  Dr. Várnai László polgármester 
Székhely:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Adószáma:  15338806-2-03 

Ezen alapító okirat aláírásával is kötelezi magát, hogy a részvénytársaság 
alapításkori alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározott 
arányban maga veszi át. 
 
2. A társaság cégneve: 
 

HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
Rövidített neve:   HALASl VÁROSGAZDA Zrt. 
 
3. A társaság székhelye, telephelye: 

A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 
A társaság telephelye:  6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9. 

4. A társaság időtartama: 
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4.1. A társaság határozatlan időre alakul. 

4.2. Előtársasági megállapodás: 
A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjával kezdi meg. Amennyiben ezen 
időpontig az alapításkor nem látható okok miatt a részvénytársaság cégbejegyzése 
nem történik meg, úgy a részvénytársaság tevékenységét 2007. július 01. napjától 
előtársaságként azonnal megkezdi. Az előtársaság üzletszerű gazdasági 
tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását 
követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági 
engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 
 
5. A társaság tevékenységi köre: 
 

01.13 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

01.19 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése 

01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás 

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás 

18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap) 

18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

18.20 '08 Egyéb sokszorosítás 

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése 

41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 

42.11 '08 Út, autópálya építése 

42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  

42.91 '08 Vízi létesítmény építése  

42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 

43.11 '08 Bontás 

43.12 '08 Építési terület előkészítése 

43.13 ’08 Híd, alagút építése 

43.21 ’08 Villanyszerelés 

43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  

43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

43.31 '08 Vakolás 

43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
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43.33 '08 Padló-, falburkolás 

43.34 '08 Festés, üvegezés 

43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése 

43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 

56.30 '08 Italszolgáltatás 

58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység 

63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  '08 Ingatlanügynöki tevékenység 

68.33 20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

70.22 21'08 PR, kommunikáció 

68.34 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 

73.12 '08 Médiareklám 

73.20 '08 Piac- és közvélemény-kutatás 

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése 

77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése 

77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 

81.10 '08 Építményüzemeltetés 

81.21 '08 Általános épülettakarítás 

81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 

81.29 '08 Egyéb takarítás 

81.30 '08 Zöldterület-kezelés 

82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
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82.91 '08 Követelésbehajtás 

82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás 

85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 

93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 

93.13 '08 Testedzési szolgáltatás 

93.19 '08 Egyéb sporttevékenység 

93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

94.99 '08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
6. A társaság fő tevékenysége: 

64.20 '08 Vagyonkezelés (holding) 
 

II. 
A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK 

 
7. A társaság alaptőkéje, részvények: 
 
7.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amely 76.000.000 Ft pénzbeli 

hozzájárulásból és 24.000.000 Ft apport hozzájárulásból áll. 
 
7.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása: 
 
- 500 db, egyenként 200.000 Ft névértékű 200.000 Ft kibocsátási értékű, egy 
részvénysorozatú, névre szóló törzsrészvény. 
 
8. A részvények megosztása: 
 
A társaság alaptőkéjét az alapító az alábbiak szerint szolgáltatja és ennek 
megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvényt a következő arányban és 
módon vásárolja meg: 
- Kiskunhalas Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 76.000.000 Ft készpénz, 
és 24.000.000 Ft apport, amelynek ellenében 500 db 200.000 Ft névértékű, névre 
szótó törzsrészvény illeti meg. 
 
9. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése: 
 
9.1. A részvények készpénzellenértékeként az alapító a jelen alapító okirat 

aláírásától számított 30 napon belül köteles befizetni az átvenni vállalt 
részvények névértékének 100%-át, így összesen 100.000.000,-Ft-ot a Raiffeisen 
Bank Zrt-nél megnyitott letéti számlára. 

 
9.2. Az esedékes készpénz-befizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a 

társaság vezérigazgatója 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A 
felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok 
megszűnését eredményezi.  
A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a 
határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek.  
Erről a társaság igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a 
részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel 
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szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági 
társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel 
tartozik. 

 
10. A részvények előállítása és annak formai kellékei: 
 
10.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, 

illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról és a 
részvénykönyv vezetéséről az igazgatóság köteles gondoskodni. Az a részvényes, 
aki a részvény eladásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a 
késedelem idejére napi 10.000 Ft kötbért köteles fizetni a társaságnak. 

 
10.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, 

dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. 
és a Tpt. előírásai az irányadók. 
Dematerializált értékpapír kibocsátása estén a kibocsátónak egy példányban - 
értékpapírnak nem minősülő - okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza: 
 
a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott 
valamennyi tartalmi kellékét, 
b) a kibocsátásról szóló döntést, 
c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, 
d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és 
e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság 
igazgatósága két tagjának aláírását.  
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs 
sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig 
az értékpapírszámla tartalmazza. 

 
III.  

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 
 

11. A társaság cégjegyzésének módja: 
 
11.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, 

előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag 
egy másik igazgatósági taggal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatának megfelelően azzal, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak 
közül az egyik aláíró mindig Dr. Fődi István igazgatósági tag. 
A társaság bankszámlái felett a rendelkezési jogot az igazgatóság tagjai 
ugyanilyen módon gyakorolják. 

 
11.2. Cégjegyzésre jogosultak: 

Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14. lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
együttesen  
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 
Kiskunhalas, Korvin u. 56.) együttesen 
Pásztor Gabriella (Kiskunhalas, 1978.05.19., lakcíme: 6723 Szeged, Agyagos u. 
14/A. I/3.) együttesen.  

 
IV.  

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

12. Közgyűlés: 
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12.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. 

 
12.2. A közgyűlés összehívásának módja: 
A közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más 
összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően 
a részvényeseknek meghívót küld.  

 
A meghívónak tartalmaznia kell: 
- a társaság nevét és székhelyét; 
- közgyűlés helyét és idejét; 
- a közgyűlés napirendjét; 
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket; 
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét. 

12.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja: 

A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen 
szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a 
hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. 

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazólapok felmutatásával 
történik.  Az alaptőke legalább 60%-át képviselő részvényesek indítványára bármely 
kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 

A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára 
szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről szóban 
jelentést tesz, amelyet a közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás - a közgyűlés eltérő 
döntése hiányában - határozati javaslatonként történik. Először a módosító 
javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni. 

A közgyűlés olyan határozata, amelyhez a Gt. az érintett részvényesek külön 
hozzájárulását kívánja meg, akkor válik érvényessé, ha a szóban forgó 
részvényfajtát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége külön 
hozzájárult. A külön hozzájárulást a közgyűlési napirendi pont tárgyalása és 
szavaztatása előtt kell - az alábbi eljárási mód mellett - beszerezni az érintett 
részvényesektől: 

Az érintett részvényesek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal írásban szavaznak az 
előzetes hozzájárulás tárgyában. A szavazásra felszólító levélben meg kell jelölni a 
szavazás leadására megadott határidőt és azt, hogy amennyiben ezen határidő alatt 
nem nyilatkozik a részvényes, úgy tekintendő, mint aki a külön hozzájárulását 
megadta. 

A szavazati jog mértéke: a részvényeseket - a részvények névértékéhez igazodóan - 
200.000 Ft-ként egy szavazat illeti. 

A közgyűlés előzetes jóváhagyó határozata szükséges a társaság cégbejegyzésétől 
számított 2 éven belül a társaság és az alapító, valamint a társaság és a szavazati 
jogok legalább 10%-ával rendelkező részvényese közötti vagyonátruházási szerződés 
létrejöttéhez. 
 
12.4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a Gt. 231. § (2) meghatározottakon túl: 
- Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,  
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- általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása, 
- igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása, 
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, 
ingatlan megterheléséről, vásárlásáról való döntés, 
- gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése, 
- igazgatóság részére felmentvény megadása. 
 
A Gt. 284. § (2) bekezdése alapján, ahol a jelen alapító okirat közgyűlést említ, azon 
a részvényes Önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni. 
 
13. Igazgatóság: 
 
13.1. A társaság vezetésére 2009. április 1. napjától 2009. május 31. napjáig 
terjedő időre 3 tagú igazgatóságot választ. 
 
Az igazgatóság tagjai: 
Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14., lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 
Kiskunhalas, Korvin u. 56.) 
Pásztor Gabriella (Kiskunhalas, 1978.05.19., lakcíme: 6723 Szeged, Agyagos u. 
14/A. I/3.). 
 
Az alapító az igazgatóság elnökévé Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14., lakcíme: 
6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) igazgatósági tagot választja meg. 
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza. 
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el. 
 
13.2. Az alapító az igazgatóság tagjai közül Dr. Fődi István igazgatósági tagot 
(Kisszállás, 1956.05.09., anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Korvin 
u. 56.) a társaság napi operatív irányításával, munkaszervezetének vezetésével bízza 
meg. 
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Fődi István igazgatósági 
tag önállóan gyakorolja, kivéve a társaság önálló ágazatainak vezetőit, akik felett a 
munkáltatói jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja. 

 
13.3. Az igazgatóság feladatát és hatáskörét, működési rendjét az alapító tulajdonos 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Igazgatósági 
ügyrendben állapította meg. 
 
13.4. Az igazgatóság részére adható felmentvény: 
A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni 
az igazgatóság előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi 
pont keretében a közgyűlés határoz arról, hogy az igazgatóság részére megadja – e a 
Gt. 30. §. (5) bekezdésében írt felmentvényt.  
A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság az értékelt 
időszakban a munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezte. 

 
14. A felügyelő bizottság: 

14.1. A felügyelő bizottság 5 tagból áll. Az első felügyelő bizottságot az alapító a jelen 
alapító okirat 16. pontjában nevezi ki 5 évre.  Ezt kővetően a felügyelő bizottságot a 
Gt. 31. §-ban foglalt kivételével a közgyűlés választja 5 üzleti évre. 
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15. A könyvvizsgáló: 

15.1. Az alapító által kinevezett könyvvizsgáló megbízása 2012. december 31. 
napjáig szól. 
 
16. A felügyelő bizottsági tagok és a Társaság első könyvvizsgálója: 
 
Az alapító a társaság felügyelő bizottságának a tagjait, valamint a társaság első 
könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki: 
 
a) Az első felügyelő bizottság tagjai: 
Lukács László (Czweiner Magdolna)  6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 52.  
Máté Lajos (Ván Katalin)    6400 Kiskunhalas, Pandúr u. 2.  
Dr. Nagy Lajos (Kecskés Margit)   6400 Kiskunhalas, Szilády u. 26. 
 
2008. november 1-től megválasztott felügyelő bizottság tagjai: 
 
Horváth Mihály (Lógó Mária)    6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné t. 10. I/1. 
Jekő Attila (Dr. Tóth Mária)   6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6. I/4. 
 
b) A könyvvizsgáló: 
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: Rózsáné Takács Szilvia (an.: 
Kiss Zsuzsanna) 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szám alatti lakos. Könyvvizsgálói 
Kamarai tagsági száma: 005982 
 
17. A társaság hirdetményei: 
 
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé. A 
jogszabályban előírt esetekben a társaság a hirdetményeit a Cégközlönyben és a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi. 
 
18. Az alapítás várható költségei: 
 
A társaság alapításának várható eljárási költségeit az alapító 275.000 Ft összegben 
határozza meg, amely 100. 000 Ft illetékből, 25. 000 Ft közzétételi díjból, valamint 
125. 000,-Ft + 20% (25. 000 Ft) ÁFA ősszegű ügyvédi költségből áll. 
 
19. Záró rendelkezések: 
 
19.1. A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

174/2007. (VI.18.) számú alapítói határozatán, a 372/2007. (XII.17.) módosító 
határozatán, a 46/2008. (XI.25.) módosító határozatán, a 77/2008. (III.31.) 
módosító határozatán, a 229/2008 (IX.01.), a 230/2008 (IX.01.) számú, a 
263/2008 I.) (IX.29.), a 263/2008 II.) (IX.29.), a 300/2008 (X.27.), valamint a 
55/2009 (III.30.)  számú határozatán alapul. 

 
19.2. A jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott 

kérdésekben a Gt., a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi 
rendelkezések az irányadóak. 

 
A jelen alapító okiratot a társaság alapítói, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
fogadták el és írták alá. 
 
Kiskunhalas, 2009. március 30. 
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00006 Új napirendi pont 
 
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Alapító Okiratának módosítására való 
előkészítése és egyszemélyes Zrt. vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A FIDESZ által benyújtott előterjesztése szerint a Városgazda Zrt. egyszemélyes 
Igazgatói megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról kell döntenie a Képviselő-
testületnek. 
 
Erről kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 10  
 

 Szavazás: Nyílt  >830< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 16:25:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               14   58.34%   58.34% 
 Nem                 8   33.33%   33.33% 
 Tartózkodik                 2     8.33%     8.33% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
56/2009. Kth 
A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Alapító Okiratának módosításra való előkészítése és egy 
személyes Zrt. vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása.  
 

H a t á r o z a t 
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1.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a soron következő  ülésére készüljön 
előterjesztés  a  HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 
Alapító okiratának  és  Szervezeti, Működési Szabályzatának módosítására.  
 
2.) A Zrt. vezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki a Képviselő–testület az alábbi 
feltételekkel: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a 

 
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. GT szerinti,  

vezérigazgatói munkakör 2009. június 1–től történő betöltésére kettő év 
időtartamra 

 
Feltételek:  

1) - Felsőfokú végzettség 
2) - gazdasági társaságnál és/ vagy önkormányzatnál szerzett öt év igazolt 

vezetői gyakorlat 
3) - A Zrt. vezetésével és működtetésével kapcsolatos tanulmány terv elkészítése 

 
Előnyt jelent: 
69. valamely Európában használt idegen nyelv ismerete 
70. pályázat írásban való jártasság, marketing ismeret 

  
Elvárások: 
71. precíz munkavégzés 
72. jó kapcsolatteremtő képesség 
73. dinamikus probléma megoldás 
74. „B” kategóriás jogosítvány és saját gépkocsi 
 
Bérezés: 
 havi munkabér, munkaszerződéssel (megegyezés szerint) 
 
Jelentkezés:  
Pályázat benyújtásával, mely tartalmazza 
 fényképes magyar nyelvű Önéletrajzot 
 végzettséget igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát 
 erkölcsi bizonyítványt 
 bér igényt 
 határidő: 2009. május 8. (péntek),    

               csak postai úton, mely beadási dátum a postára adás ideje 
 cím: Kiskunhalas Város Polgármestere 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
A pályázatot meg kell hirdetni a helyi médiákban, országos álláskereső lapban, 
valamint kettő internetes oldalon, mely álláshirdetéssel foglalkozik. 
 
Határidő: 
Pályázat kiírására: 2009. április 2. 
Okiratok előkészítésére: 2009. április 20. 
 
Felelős: 
Pályázat kiírására: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Okiratok előkészítésére: Dr. Fődi István operatív igazgató 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. Igazgatósági tag 
Bucsi Ferenc Városgazda Zrt. Igazgatósági tag 
Pásztor Gabriella Városgazda Zrt. Igazgatósági tag 
Dózsa Tamás Károly képviselő 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

00007 Új napirendi pont 
 
 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az Igazgatóság megbízását meghosszabbította a Képviselő-testület  2009. május 31-
ig, ezért ennek a gazdasági társaságnak kell lennie Szervezeti és Működési 
Szabályzatának. 
A Felügyelő Bizottság többszöri kérésére terjesztette elő a mai képviselő-testület elé. 
Ők véleményezték előzetesen és javasolták annak elfogadását a képviselő-testület 
által. 
 

Kérdések 
Hozzászólások 

 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Városgazda Zrt Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát. 
 
No: 9  
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 Szavazás: Nyílt  >829< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 16:24:25 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   90.48%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 2     9.52%     8.33% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
57/2009. Kth 
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
     

H a t á r o z a t 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja a Halasi Városgazda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2009. április 1-i hatállyal .  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

      Dr. Fődi István  operatív vezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 

Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  
Szervezeti s Működési Szabályzata 

 
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ          2 
 
 
1.1.  A Társaság adatai          2 
1.2. A Társaság tevékenységi körei        2 
1.3. A Társaság cégjegyzése         6 
1.4. A Társaság képviselete         6 
1.5. A cégbélyegző           6 
1.6. Dolgozói érdekképviselet         6 
 
2. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐI     7 
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2.1. Közgyűlés–Részvényes        7 
2.2. Igazgatóság          7 
2.3. Felügyelő Bizottság         8 
2.4. Könyvvizsgáló          8 
2.5. A Társaság működéséhez kapcsolódó szervezetek    8 
2.5.1.  Polgármesteri Hivatal        8 
2.5.2.  Kiskunhalasi Városmenedzser Kft.      8 
 
3.     A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS 
SZABÁLYAI             
 
3.1. A társaság szervezeti egységei, munkakörei     9 
3.2. A foglalkoztató kötelezettségei       9 
3.3. A foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei      10 
3.4. Az operatív igazgató feladata, hatásköre, felelőssége    10 
3.4.1 Az operatív igazgatónak, mint a társaság vezető tisztségviselőjének feladatai,  

hatásköre és felelőssége        10 
3.4.2 Az operatív igazgatónak, mint a munkaszervezet vezetőjének feladatai, 
hatásköre és felelőssége         11 
3.5. A vezetők általános feladatai és felelősségük     12 
3.5.1 Feladatai          12 
3.5.2 Felelős           12 
3.6. A vezetők szakmai feladatai        13 
3.6.1 Gazdasági vezető          13 
 
4. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, MUNKAKÖRÖK FELADATAI    13 
 
 
4.1 Az operatív igazgatóhoz tartozó feladatkörök     13 

4.1.1 Titkársági feladatok        13 
4.1.2. Munka- és tűzvédelmi feladatok      14 
4.1.3. Vagyongazdálkodási feladatok      14 
4.1.4. Városüzemeltetési feladatok      

 15 
4.2 Gazdasági szervezeti egység feladatköre      15 

4.2.1 Közgazdasági feladatok       15 
4.2.2 Pénzügyi feladatok        15 
4.2.3 Számviteli feladatok        16 
4.2.4 Munkaügyi feladatok       16 

 
5. A TÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENSZERE     17 
 
 
6. HATÁLYBALÉPÉS         19 

 
1. Általános rész  

1.1.  A Társaság adatai  

 
A Társaság Cégneve:     HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és   
                                       Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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Székhelye:                       6400 Kiskunhalas, Városháza u. 2. 
Telephelye:    6400 Kiskunhalas,Szent Imre u. 9. 
Telefonszáma:   77/421-833 
Faxszáma:    77/421-629 
 
Cégjegyzékszáma:           Cg.    03-10-100381 
Adószáma:   13993492-2-03 
KSH-száma:    13993492 6420 114 03 
Számlavezetője:             Raiffeisen Bank Zrt.  
Bankszámlaszáma:  12064005-00153763-00100002 
TB törzsszáma:  0163620911  
Működési ideje:                határozatlan idő  
Alapítás időpontja:           2007.06.18.  
 
Alapítója:                     Kiskunhalas Város Önkormányzata   
Székhelye:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Alaptőkéje:                      100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió Ft, ebből 

pénzbeli betét :   76.000.000 Ft, azaz 
Hetvenhatmillió Ft  

 nem pénzbeli betét ( apport): 24.000.000 Ft , azaz 
Huszonnégymillió Ft  

 
Az alapító törzsbetétje:   100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió Ft, mely az 
alaptőke 100 %-a 
 
A Társaság alaptőkéje az alábbi törzsrészvényekből tevődik össze: 500 db, azaz 
ötszáz darab, egyenként 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint névértékű, egy 
részvénysorozatú névre szóló törzsrészvény.  
 
 
1.2. A Társaság tevékenységi körei  
 

01.13 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

01.19 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

01.25 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 

01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése 

01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.62 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 

01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás 

01.64 '08 Vetési célú magfeldolgozás 

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

02.30 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 

02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás 

17.23 '08 Irodai papíráru gyártása 

18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap) 

18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
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18.20 '08 Egyéb sokszorosítás 

32.30 '08 Sportszergyártás 

32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 

36.00 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése 

41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 

42.11 '08 Út, autópálya építése 

42.12 '08 Vasút építése 

42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  

42.91 '08 Vízi létesítmény építése  

42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 

43.11 '08 Bontás 

43.12 '08 Építési terület előkészítése 

43.13 ’08 Híd, alagút építése 

43.21 ’08 Villanyszerelés 

43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  

43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

43.31 '08 Vakolás 

43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

43.33 '08 Padló-, falburkolás 

43.34 '08 Festés, üvegezés 

43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 

43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése 

43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

55.10 '08 Szállodai szolgáltatás 

55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

55.30 '08 Kempingszolgáltatás 

55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 

56.30 '08 Italszolgáltatás 

58.11 '08Könyvkiadás 

58.12 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
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58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység 

59.11 '08 Film-, video-, televízió műsorgyártás 

59.12 '08 Film-, videogyártás-, televíziós program terjesztése 

59.13 '08 Film-, video- és televíziós program terjesztése 

59.14 '08 Filmvetítés 

59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

60.10 '08 Rádió műsorszolgáltatás 

60.20 '08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

61.10 '08 Vezetékes távközlés 

61.20 '08 Vezeték nélküli távközlés 

61.90 '08 Egyéb távközlés 

62.03 '08 Számítógép-üzemeltetés 

63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

63.91 '08 Hírügynökségi-tevékenység 

63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 

69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

70.21 '08 PR, kommunikáció 

70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 

73.12 '08 Médiareklám 

73.20 '08 Piac- és közvélemény-kutatás 

74.10 '08 Divat-, formatervezés 

74.20 '08 Fényképészet 

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése 

77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

77.22 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 

77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése 

77.33 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  

77.35 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése 

53 



77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

77.40 '08 Immateriális javak kölcsönzése  

78.10 '08 Munkaközvetítés 

79.11 '08 Utazásközvetítés 

79.12 '08 Utazásszervezés 

79.90 '08 Egyéb foglalás 

80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 

81.10 '08 Építményüzemeltetés 

81.21 '08 Általános épülettakarítás 

81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 

81.29 '08 Egyéb takarítás 

81.30 '08 Zöldterület-kezelés 

82.20 '08 Telefoninformáció  

82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.91 '08 Követelésbehajtás 

82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

84.11 '08 Általános közigazgatás 

85.32 '08 Szakmai középfokú oktatás 

85.51 '08 Sport, szabadidős képzés 

85.52 '08 Kulturális képzés 

85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás 

85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.90 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

87.10 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 

87.20 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 

87.30 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

90.01 '08 Előadó-művészet 

90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

90.03 '08 Alkotó-művészet 

91.01 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység 

91.03 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 

93.12 '08 Sportegyesületi tevékenység 

93.13 '08 Testedzési szolgáltatás 

93.19 '08 Egyéb sporttevékenység 

93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

94.99 '08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
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95.29 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása 

96.02 '08 Fodrászat, szépségápolás 

96.03 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  

96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
 
A társaság fő tevékenysége 64.20 '08 Vagyonkezelés 

1.3. A Társaság cégjegyzése  

 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, 
vagy nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag egy másik 
igazgatósági taggal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának 
megfelelően azzal, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró 
mindig Dr. Fődi István igazgatósági tag. 
A társaság bankszámlái felett a rendelkezési jogot az igazgatóság tagjai ugyanilyen 
módon gyakorolják. 
 
Cégjegyzésre jogosultak: 

Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14. lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
együttesen  
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 
Kiskunhalas, Korvin u. 56.) együttesen 
Pásztor Gabriella (Kiskunhalas, 1978.05.19., lakcíme: 6723 Szeged, Agyagos u. 
14/A. I/3.) együttesen.  

 

1.4. A Társaság képviselete  

A Társaság képviseletében kizárólag a képviselője útján lehet jognyilatkozatot tenni. 
Jognyilatkozat a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását 
tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog 
elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésekre adott 
nyilatkozat tétele, aláírása stb.  
A képviselő eljárása alapján a Társaság válik jogosulttá, illetve kötelezetté.  
A cégképviselet az Alapító Okiraton és a Szervezeti és Működési Szabályzaton, illetve 
e dokumentumok szerinti meghatalmazáson alapul. A cégjegyzés és a cégképviselet 
egymással összefüggő, de nem azonos fogalmak. A cégjegyzésre való jogosultság 
magában foglalja a képviseleti jogosultságot is.  

1.5. A cégbélyegző  

A cégbélyegző tartalmazza a Társaság rövidített nevét, a cégjegyzékszámot, a 
számlavezető pénzintézet  számlaszámát, az adószámot, valamint a bélyegző 
sorszámát. Ettől eltérő szövegű bélyegző nem minősül cégbélyegzőnek.  
A cégbélyegzővel rendelkező igazgatósági tagok a bélyegzők rendeltetésszerű 
használatáért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak annak átvételétől a 
leadásig, illetőleg elvesztés esetén a hivatalos eljárás befejezéséig.  

1.6. Dolgozói érdekképviselet  

A Társaság munkavállalói a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítása és 
megvédése érdekében érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetet (szakszervezetet) 
hozhatnak létre a Munka Törvénykönyve alapján, az ott megjelölt rendelkezéseknek 
megfelelően. 
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2. A Társaság vezető szervei, tisztségviselői  

2.1. Közgyűlés–Részvényes 

A Részvényes Önkormányzat képviselő-testülete dönt mindazokban a kérdésekben, 
amit a Gt. a Közgyűlés hatáskörébe utal.  

2.2.  Igazgatóság 

A társaság vezetésére 2008. szeptember 02. napjától 2009. március 31. 
napjáig időre 3 tagú igazgatóságot választ. 
Az igazgatóság tagjai: 
 
Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14., lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 
Kiskunhalas, Korvin u. 56.) 
Pásztor Gabriella (Kiskunhalas, 1978.05.19., lakcíme: 6723 Szeged, Agyagos u. 
14/A. I/3.). 
 
Az alapító az igazgatóság elnökévé Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14., 
lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) igazgatósági tagot választja meg. 
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza. 
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el. 
 
 Az alapító az igazgatóság tagjai közül Dr. Fődi István igazgatósági tagot 
(Kisszállás, 1956.05.09., anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Korvin 
u. 56.) a társaság napi operatív irányításával, munkaszervezetének 
vezetésével bízza meg. 
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Fődi István 
igazgatósági tag önállóan gyakorolja, kivéve a társaság önálló ágazatainak vezetőit, 
akik felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja. 

 
Az igazgatóság működési rendjét az alapító tulajdonos Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Igazgatósági ügyrendben 
állapította meg, mely alapján az Igazgatóság feladat és hatásköre a következő: 
 
 irányítja a társaság gazdálkodását, kidolgozza a társaság üzleti koncepcióját, 

gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, 
javaslatot tesz az eredmény felosztására, valamint kidolgozza a társaság 
évenkénti költségvetését, melyeket az alapító elé terjeszt jóváhagyásra, 

 gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
 az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább 

évente egyszer az alapítónak, félévente a Felügyelő Bizottságnak jelentést készít, 
 az igazgatóság köteles a cégiratok közé történő letétbehelyezéséről gondoskodni 

az aláírástól számított 30 napon belül azon szerződéseknek, melyek az alapító és 
a társaság között jöttek létre és nem a társaság tevékenységi körébe tartozó, 
Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződések körébe 
tartoznak, 

 az igazgatóság köteles gondoskodni az okirat aláírásától számított 30 napon belül 
azon szerződés cégbírósági letétbehelyezéséről, mely szerződés bárki javára 
ingyenesen vagyont juttat feltéve, hogy annak összege az 1.000.000,- Ft-ot 
meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a 
személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani, 

 feladatkörébe, ezzel együtt jogkörébe is tartozik az alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozó összes döntés előzetes véleményezése, kivéve a 
megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyeket, 
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 felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált 
hatáskörben hozott minden döntésért, 

 jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni - a Gt. és a társasági 
Alapító Okirat keretei között -, amely nem tartozik az egyedüli részvényes 
kizárólagos hatáskörébe, 

 megállapítja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet az alapító 
hagy jóvá, 

 gondoskodik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és az alapító 
elé terjesztéséről, 

 a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, 
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóságokhoz 
határidőben beterjeszti, 

 bármely igazgatósági tag részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem 
tartozik az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az alapító 
delegált rá, 

 bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél 
egyidejű megjelölése mellett - kérheti az igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen 
esetben köteles az igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 
15 napon belülre összehívni, 

 feladata a társaság belső szabályzatainak elfogadása, a társaság stratégiai 
tervének kidolgozása, 

 
 az igazgatóság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni, 
 az igazgatóság a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint vezeti 

a részvénykönyvet, vagy erre megbízást ad, 
 munkáltatói jogkör gyakorlása a szervezeti egységek vezetői felett. 

 
A közgyűlés vagy az igazgatóság általa kijelölt igazgatósági tag(ok) hatáskörébe 
utalhatja eseti feladatok ellátását. 
 
Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg. Az igazgatóság elnöke irányítja az 
igazgatóság munkáját. Feladatai: 
 
 Az igazgatóság éves munkatervének összeállítása 
 Az igazgatósági ülések idejének, helyének és napirendjének meghatározása 
 Az igazgatósági ülések összehívása és levezetése 
 A tanácskozási joggal meghívottak jóváhagyása 
 A jegyzőkönyvvezető kijelölése 
 Szavazás elrendelése és eredményének megállapítása 
 Az ülés elnökeként a jegyzőkönyv aláírása 
 A Közgyűlés vagy az Igazgatóság által elnöki hatáskörbe utalt feladatok ellátása 
 
Az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági 
tag – mint az ülés elnöke – vezeti az igazgatóság ülését.  
 

2.3. Felügyelő Bizottság 

A Társaságnál 5 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság a Társaság 
ügyvezetésének ellenőrzése céljából a Részvényes által kijelölt, kizárólag a 
jogszabályoknak és a Részvényesnek alárendelt testület, amely a tulajdonosi 
érdekeknek megfelelő, jogszerű és gazdaságossági értelemben vett célszerű 
ügymenet ellenőrzésére hivatott.  
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Tagjai kizárólag természetes személyek lehetnek, akik az ügyvezetésben nem 
vehetnek részt, és nem lehetnek a Társaság alkalmazottai sem. A Felügyelő Bizottság 
– a Részvényes javaslatára is figyelemmel – saját tagjai sorából elnököt választ.  
A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga alakítja ki és azt jóváhagyás végett köteles a 
Részvényes elé terjeszteni. Feladatai ellátásához – a társaság költségére – 
szakértőket is igénybe vehet.  

2.4. Könyvvizsgáló 

A könyvvizsgáló a tulajdonosi és hitelezői érdekek törvényes védelmére a Részvényes 
által kijelölt személy, aki kizárólag a törvényeknek és a Részvényesnek alárendelve 
végzi tevékenységét.  
A könyvvizsgáló ellátja a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat és a Társaság 
Részvényese által részére megállapított feladatokat.  
 

2.5. A Társaság működéséhez kapcsolódó szervezetek 

2.5.1.  Polgármesteri Hivatal 
A Polgármesteri Hivatal, mint a Társaság részvényesének munkaszervezete a 
Társaság részére szükség szerint segítséget nyújt, melynek keretében a Társaság, 
valamint a Társaság kizárólagos tulajdonában és irányítása alatt álló egyszemélyes 
gazdasági társaságok (a továbbiakban: tagvállalatok) működéséhez iránymutatást 
ad és tevékenységük felett szakmai felügyeletet gyakorol.  
A Társaság a Polgármesteri Hivatallal, mint munkaszervezettel a kapcsolatot a 
polgármester és az operatív igazgató által erre kijelölt személyeken keresztül tartja.  
 
2.5.2. Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. 
 
Partneri együttműködés a városfejlesztéshez és projektmenedzsmenthez kapcsolódó 
feladatok ellátása során. 
 
A kapcsolattartás a cég ügyvezetője és az operatív igazgató által erre kijelölt 
személyek feladata. 
3.     A Társaság munkaszervezete, működésének alapelvei és szabályai  

3.1.A társaság szervezeti egységei, munkakörei 

Operatív igazgató: 
Titkársági munkakör 
Munka- és tűzvédelmi munkakör 
Vagyongazdálkodási munkakör 
Városüzemeltetési munkakör 
 
Gazdasági vezető: 
Közgazdasági munkakör 
Pénzügyi munkakör 
Számviteli munkakör 
Munkaügyi munkakör 
 
3. 2. A foglalkoztató kötelezettségei 
 
A foglalkoztató köteles: 
 a foglalkoztatottat a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az 

egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni; 
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 az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani (az erre vonatkozó 
szabályok megtartásával); 

 a munkát úgy megszervezni, hogy a foglalkoztatott a munkaviszonyból eredő jogait 
gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; 

 a foglalkoztatott számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást 
megadni; 

 a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani; 
 a foglalkoztatott számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a 

munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni. 
 
A foglalkoztató a foglalkoztatottra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel 
csak törvényben meghatározott esetben vagy a foglalkoztatott hozzájárulásával közölhet. A 
foglalkoztatottra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 
felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók. 
 
A foglalkoztató írásbeli intézkedését köteles megindokolni, ha az ellen a foglalkoztatott 
jogorvoslatot kezdeményezhet. Ebben az esetben a jogorvoslat módjáról és határidejéről a 
foglalkoztatottat ki kell oktatni. 
 
A foglalkoztató nem követelheti, hogy a foglalkoztatott szakszervezeti hovatartozásáról 
nyilatkozzék. A foglalkoztatott alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e 
valamely szakszervezetnek, avagy nem, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti 
tagságát, vagy vállalja-e a foglalkoztató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. A 
foglalkoztatott munkaviszonyát tilos megszüntetni, vagy a foglalkoztatottat bármilyen más 
módon hátrányos helyzetbe hozni, megkárosítani szakszervezeti hovatartozása vagy 
szakszervezeti tevékenysége miatt. 
 
A foglalkoztató köteles a foglalkoztatottaival közölni, hogy a munkaviszonyból eredő 
foglalkoztatói jogokat és kötelezettségeket (foglalkoztatói jogkör) mely szerv vagy személy 
gyakorolja, illetve teljesíti. 
Ha a foglalkoztatói jogkört nem az arra jogosított szerv, illetőleg személy gyakorolta, eljárása 
érvénytelen, kivéve, ha a foglalkoztatott a körülményekből alappal következtethetett az eljáró 
személy (szerv) jogosultságára. 
 
A foglalkoztatottól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele 
szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem 
sérti és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat. 
 
3. 3. A foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei 
 
A társaság valamennyi foglalkoztatottjának joga: 
 Megismerni a társaság terveit és célkitűzéseit, a Kollektív Szerződésben szabályozott 

módon részt venni azok kialakításában és munkájával összefüggő javaslatait megtenni. 
 Végzett munkájáért a Munka Törvénykönyve, a Kollektív Szerződés, a munkaszerződés és 

a belső szabályzatok alapján részére járó bért, keresetet, juttatást, kedvezményt 
megkapni. 

 Megkövetelni az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását. 
 A foglalkoztatói utasítást nem teljesíteni, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy 

munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. 
 
A társaság valamennyi foglalkoztatottja köteles: 
 Jogait rendeltetésszerűen és a társaság érdekeinek megfelelően gyakorolni, munkáját a 

társaság vezetőivel és foglalkoztatottaival együttműködve végezni. 
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 A legjobb tudásával elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes 
teljesítését. 

 A munkakörével összefüggő jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban 
foglalt előírásokat megismerni, azokat munkavégzése során maradéktalanul alkalmazni, 
végrehajtásukat elősegíteni és ellenőrizni. 

 Munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 
munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélését ne idézze elő. 

 A munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonságtechnikai előírásokat megismerni, 
betartani, az időszakos oktatáson és vizsgákon részt venni. 

 Munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, a technológiai-, 
munkarend-, munka- és bizonylati fegyelmet megtartani. 

 Munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni, munkaköri 
feladatait az előírt határidőre és jó minőségben végrehajtani, munkakörével járó ellenőrzési 
feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni. 

 A felettese által kiadott munkát a kívánt időben megkezdeni, a vonatkozó 
jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, legjobb tudása szerint határidőre 
végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni. 

 A Munka Törvénykönyve, a Kollektív Szerződés, illetve munkaszerződése alapján – 
különösen indokolt esetben – munkakörébe nem tartozó munkát, illetve állandó 
munkahelyén kívüli munkát is elvégezni. 

 Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi 
épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

 Az utasítást adó figyelmét felhívni, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a 
foglalkoztatott ezzel számolhat (az utasítás teljesítését azonban nem tagadhatja meg). 

 Vezetőjének bejelenteni a további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítését. 

 Munkája során tudomására jutott, személyekre, illetve a társaságra vonatkozó olyan 
információkat, melyek a cég gazdasági érdekeit sérthetik, üzleti titokként kezelni. 

 Szakmai felkészültségét folyamatosan fejleszteni, az előírt szakmai oktatásokon, 
továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt szakképesítést 
megszerezni. 

 A munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni és a munkamódszerek 
továbbfejlesztését kezdeményezni. 

 A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartani, a 
rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, gépeket, felszereléseket, anyagokat gondosan 
kezelni, csak a társaság érdekében felhasználni, illetve hasznosítani (a jogtalan 
használattal a társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai alapján kell megtéríteni). 

 
3.4. Az operatív igazgató feladata, hatásköre, felelőssége 
 
Az operatív igazgató vezető tisztségviselő, aki a társaság ügyeit intézi, ellátja a 
munkaszervezet vezetésének feladatát és a társaságot képviseli. 
 
Az operatív igazgató a társasági törvény és más jogszabályok, a társasági szerződés, a 
közgyűlés határozatai, a társaság szervezeti és működési szabályzata és más belső 
szabályzatok alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét  és viseli a felelősséget. 
 
Az operatív igazgató sajátos tevékenységét , mint a társaság vezető tisztségviselője végzi. 
 
3.4.1 Az operatív igazgatónak, mint a társaság vezető tisztségviselőjének feladatai, hatásköre 

és felelőssége 
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Legfőbb feladatai a társaság vezető tisztségviselőjeként: az igazgatóság ügyrendje szerint: 
 
 A társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt (az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira 
átruházhatja). 

 A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás. 
 A társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről gondoskodás és ezek 

közgyűlés elé terjesztése. 
 Felvilágosítás adása a részvényes kérésére a társaság ügyeiről. 
 Lehetővé tenni a betekintést a tagnak a társaság üzleti könyveibe és irataiba. 
 Előterjesztés készítése a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy 

leszállítás végrehajtása és megtörténtének bejelentése a cégbíróságnak. 
 Csődeljárás iránti kérelem benyújtása az illetékes bírósághoz; és erről a társaság 

bankszámláit vezető pénzintézetek értesítése; továbbá mindazon feladatok ellátása, 
amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 
az operatív igazgató számára meghatároz. 

 A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és az 
alapító által meghatározott feladatok végrehajtása. 

 A  közgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése; 
 A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozásának bejelentése. 
 A közgyűlés, az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló tájékoztatása a 

társaság legfontosabb eseményeiről. 
 Mindazok a feladatok, amelyeket a társasági szerződés vagy közgyűlési határozat az 

operatív igazgatóra ró. 
 
3.4.2 Az operatív igazgatónak, mint a munkaszervezet vezetőjének feladatai, hatásköre és 

felelőssége 
 
Legfőbb feladatai a munkaszervezet vezetőjeként: 
 
1. A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső 

szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatok végrehajtása, végrehajtatása és 
a végrehajtás ellenőrzése. 

2. A társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezetek 
működési rendjének meghatározása. 

3. A társaság fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása, 
4. A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről való gondoskodás. 
5. A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, az 

intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 
6. A társaság feladatainak teljesítésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, kiadása, az 

intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 
7. A vezetésére bízott vagyon növelésére, rendeltetésszerű kezelésére vonatkozó 

intézkedések kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és 
értékelése. 

8. A társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
9. A biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása. 
10. A közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és 

értékelése. 
 
Hatásköre: 
 
Az operatív igazgató birtokolja mindazon hatáskört, amely az előbbi feladatok ellátásához 

szükségeltetik. Így 
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1. A közgyűlés, az igazgatóság, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem 

tartozó kérdésekben önállóan dönt. 
2. A társaság dolgozói felett a foglalkoztatói jogok gyakorlása . 
3. A vezető munkatársak munkájának értékelése, minősítése. 
4. Gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárás 

megindítása. 
5. Médiumok részére szolgáltatandó tájékoztatás. 
6. A szervezeti és működési rend szabályozásában döntés (ha ez nem tartozik a  közgyűlés 

hatáskörébe). 
7. Munkaköri leírások jóváhagyása (amelyeket magának tartott fenn). 
8. Utalványozási jog megadása, visszavonása. 
9. Döntés szakmai továbbképzésekben. 
10. A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozásának jóváhagyása. 
11. Beruházási javaslatok, programok jóváhagyása (a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó 

esetekben). 
12. A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében 

döntés. 
13. A társaság minőségi politikájának és minőségbiztosítási rendszere szabályozásának 

jóváhagyása. 
 
Felelőssége: 
 
Az operatív igazgató felelős, hogy sajátos feladatait a jogszabályok és a közgyűlés szándéka 
szerint legjobb tudása alapján végezze el. 
Az operatív igazgató az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
köteles eljárni. 
 
Az operatív igazgató kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelős, a kárt köteles megtéríteni. 
 
Nem terheli felelősség az operatív igazgatót, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, 
és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában a közgyűlésnek bejelentette. 
 
Az operatív igazgató a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni. 
 
Az operatív igazgató korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a cégbírósághoz bejelentett 
adat, jog vagy tény valótlanságából, ill. a bejelentés elmulasztásából származnak. 
 
Az operatív igazgató felelős azért, hogy a társasági törvény versenytilalmi előírásait megtartsa. 
Így az operatív igazgató a közgyűlés hozzájárulása nélkül: 
 
 a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében 

nem folytathat; 
 nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más 

gazdasági társaságnak (kkt. tagja, vagy bt. beltagja); 
 nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más 

gazdasági társaságban (egyesülésnél és közös vállalatnál igazgató, kft-nél operatív 
igazgató, rt-nél igazgatósági tag). 

 
Ha az operatív igazgató ezt megszegi, 
 a társaság kártérítést követelhet; 
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 a társaság követelheti, hogy az operatív igazgató a más számlájára kötött ügyletből eredő 
hasznát a társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra 
engedményezze. 

 
Felelős továbbá: 
 A közgyűlés határozatainak szakszerű végrehajtásáért és végrehajtatásáért. 
 A feladatkörébe és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért. 
 A társaság eredményes és gazdaságos működéséért. 
 A társaság működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért. 
 A társaság vagyonának védelméért és növeléséért. 
 A szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonsági feltételek 

kialakításáért. 
 A dolgozók jogainak és a törvényességnek betartásáért. 
 
3.5. A vezetők általános feladatai és felelősségük 
 
A társaságnál – az operatív igazgatón kívül – vezetői munkakört látnak el: 
 
– a gazdasági vezető 
 

3.5.1 Feladatai 
 

 az általa vezetett szakmai terület (szervezeti egység ) képviselete, 
 a társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a szervezeti egységre vonatkozó 

érvényesítése, 
 a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, koncepcióalkotó, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése, 
 a szervezeti egység munkafeltételeinek és működésének biztosítása, operatív 

információrendszer kialakítása, 
 a feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása, 
 a szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás, 
 a szervezeti egység munkaköreinek meghatározása, létszámnormák kialakítása, 
 a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a részfeladatok 

összehangolása, a működés szabályozása, 
 a szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakítása, 
 a szervezeti egység működése, hiányosságainak feltárása, munkamódszerének javítása, 

fejlődőképességének biztosítása, 
 a társaság humánpolitikája szervezeti egységre vonatkozó feladatainak végrehajtása, 
 a beosztottak munkájának minősítése, értékelése, 
 képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 
 

3.5..2 Felelős 
 

 a szervezeti egység feladatait, működését szabályozó előírások betartásáért, 
betartatásáért, 

 a munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidőinek betartásáért, 
betartatásáért, 

 a munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások 
valódiságáért, pontosságáért, 

 a szakterületére vonatkozó törvények, rendeletek, belső szabályzatok megismertetéséért, 
ezek betartásáért és végrehajtásáért, 
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 a szervezeti egység munkájának eredményességéért, a tevékenységi körbe utalt feladatok 
színvonalas és hatékony elvégzéséért, 

 a szervezeti egységek közötti együttműködés biztosításáért, 
 a társaság érdekeinek érvényesítéséért, 
 a szolgálati titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések betartásáért, 
 a társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony közreműködésért, 
 a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért, 
 a munkaerő utánpótlás biztosításáért, 
 az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért, 
 a jó munkahelyi légkörért. 
 
3.6. A vezetők szakmai feladatai 
 

3.6.1 Gazdasági vezető  
 
A gazdasági vezető irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi 
munkáját. 
 

 A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, 
az ehhez szükséges feltételek megteremtése. 

 A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés értékelése és 
folyamatos javítása. 

 A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése. 
 A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése. 
 Értékelés készítése, a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek 

gazdaságosságáról. 
 A társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységének 

megszervezése, irányítása és ellenőrzése. 
 A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem 

betartásának felügyelete. 
 Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a taggyűlés részére. 
 A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, 

fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és 
ellenőrzése. 

 Részvétel a fejlesztési célok kidolgozásában. 
 A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, likviditási terv készítése, a 

megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése. 
 A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése. 
 A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adóbefizetési, 

visszaigénylési ügymenet irányítása. 
 Költséggazdálkodás irányítása, költségelszámolási rendszer kidolgozása. 
 Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel. 
 Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről. 
 A társaság mérlegének, vagyon- és eredmény kimutatásának elkészítése. 
 A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás. 
 A társaság statisztikai adatszolgáltatásáról való gondoskodás. 
 A Munka Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a társaságra történő 

adaptálásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról való gondoskodás. 
 Javaslatkészítés a társaság érdekeltségi rendszerére. 
 Gondoskodás a társadalombiztosítási feladatok elvégzéséről. 
 Utókalkuláció, költségelemzés irányítása. 
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 A foglalkoztató képviseletében az üzemi tanács elnökével és a szakszervezet 
képviselőjével szakmai egyeztetések végzése. 

 A minőségbiztosítási rendszer gazdasági szervezeti egységre vonatkozó feladatainak 
meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. 

 
4. A szervezeti egységek, munkakörök feladatai 
 
4.1 Az operatív igazgatóhoz tartozó feladatkörök 
 

4.1.1 Titkársági feladatok 
 

 A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése. 
 Kimenő ügyiratok iktatása. 
 A postázási feladatok, a kézbesítő munkájának szervezése. 
 Az operatív igazgató határidős feladatainak nyilvántartása. 
 Az operatív igazgató ügyfélforgalmának lebonyolítása. 
 Titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattározása. 
 Iratok sokszorosítása. 
 Irattár kialakítása, kezelése. 
 Szabályzatok, utasítások nyilvántartása. 
 Bélyegzők beszerzése, nyilvántartása, selejtezése. 
 Iratselejtezések végrehajtása. 
 Vezetői határidős feladatok nyilvántartása. 
 Rendezvények megszervezése, lebonyolítása. 
 Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése. 
 A  és telefonközpont működtetése, a karbantartás intézése. 
 A telephely biztonsági rendjének kialakítása és ellenőrzése. 
 A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos jogszabályok, utasítások 

végrehajtása. 
 Káresetek megelőzése, feltárása. 
 Irodabútor-szükségletek összeállítása, irodabútorok beszerzése, szétosztása, 

nyilvántartása. 
 Takarítási feladatok intézése, az üzemeltetés (fűtés, világítás, telefon, WC ) 

biztosítása. 
 Gondoskodás az üzemeltetési problémák megszüntetéséről. 
 Munkásellátási teendők végzése (munkaruha, öltöző ). 
 
4.1.2. Munka- és tűzvédelmi feladatok 
 
 A társaság munkavédelmi tevékenységének tervezése, szervezése. 
 A társaság munkavédelmi szabályzatának elkészítése és karbantartása. 
 Munkavédelmi jogszabályok, előírások betartásának biztosítása. 
 Részvétel a társaságnál tartott munkavédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok 

megszüntetéséről való gondoskodás  
 Fejlesztések és beruházások során a munkavédelmi előírások betartásának 

ellenőrzése. 
 A biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodás. 
 A munkavédelemhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, 

gondoskodás szabályszerű használatukról, karbantartásukról, ill. pótlásukról. 
 Munkavédelmi oktatások megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése. 
 Részvétel a társaságnál történt balesetek elhárításában, az okok és felelősség 

feltárását célzó vizsgálatokban. 
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 Munkabaleseti jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák elkészítése. 
 A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések juttatási rendjének kidolgozása. 
 Részvétel az üzembe helyezési, használatbavételi eljárásokban. 
 A társaság tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységének tervezése, szervezése. 
 A társaság tűzvédelmi szabályzatának, tűzriadó tervének elkészítése és 

karbantartása. 
 A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások betartásának biztosítása. 
 A társaság tűzvédelmének fejlesztése, feltárt hiányosságok megszüntetése. 
 A társaság helyiségei, létesítményei tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése 

karbantartása. 
 Részvétel a társaságnál tartott tűzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok 

megszüntetéséről való gondoskodás. 
 A társaságnál végzett tűzveszélyes tevékenységek engedélyeztetése, az előírások 

betartásának ellenőrzése. 
 Fejlesztések és beruházások során a tűzvédelmi előírások betartásának 

ellenőrzése. 
 A társaság tűzvédelmi eszközeinek és berendezéseinek meghatározása, 

biztosítása, gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságukról, 
felülvizsgálatukról, karbantartásukról és szükség szerinti pótlásukról. 

 A tűzvédelmi oktatások megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése. 
 Részvétel a társaságnál történt tűzesetek megszüntetésében, az okok és a 

felelősség feltárását célzó vizsgálatokban. 
 Tűzvédelemmel kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák elkészítése. 
 
4.1.3.Vagyongazdálkodási feladatok 
 
E feladatok ellátása során gondoskodni kell az Önkormányzat és a Zrt. tulajdonában 
álló ingatlanállomány üzemeltetéséről és karbantartásáról.  
Az önkormányzati ingatan-állomány tekintetében az Önkormányzat és a Zrt. között 
érvényben lévő megállapodás szerinti feladatokat kell ellátni. Kiemelt feladat az 
önkormányzati lakás és nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos bérbeadói és 
bérleményszolgáltatási feladatok ellátása.  
 folyamatos tájékozódás a bérleti díjak piaci mértékéről, azok érvényesítése a 

szerződésekben 
 bérleti szerződések megkötése 
 bérleti díj, továbbszámlázandó szolgáltatások számláihoz adatszolgáltatás 
 a bérleti díj hátralékok folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges 

intézkedések megtétele 
 bérbeadást elősegítő beruházások bonyolítása 
 bérlők által történő átalakításokra hozzájárulások kiadása 
 a bérlők és bérlemények, valamint a bérelt eszközök, berendezések 

nyilvántartása 
 kapcsolattartás a bérlőkkel 
Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok 
 az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok megbízás útján történő 

elidegenítésének előkészítése, ingatlanok hasznosítása, valamint ilyen megbízás 
esetén beruházások, felújítások, bontások műszaki bonyolítása, szervezése 

 épületek és építmények bontási munkáinak terveztetése, engedélyeztetése, 
versenyeztetése és lebonyolítása 

 az önkormányzati tulajdonú lakás és helyiség döntés utáni elidegenítésének 
szervezése, koordinálása és bonyolítása 

 értékbecslés, vagyonértékelés és vagyonhasznosítási javaslatok készítése 
 ingatlanügyletek előkészítése, lebonyolítása, ügyleti okiratok készítése 
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 telekalakításhoz, telekmegosztáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése 
 
4.1.4.Városüzemeltetési feladatok 
 
 Városüzemeltetési feladatok tervezése, a tervteljesítés figyelemmel kísérése és 

értékelése. 
 A városüzemeltetési tevékenységek lebonyolításának szervezése, a feladatok 

kiadása, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése. 
 A városüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, ügyviteli és bizonylati 

előírások betartásának ellenőrzése. 
 A városüzemeltetéshez szükséges anyagok, alkatrészek szükségletének 

meghatározása, a beszerzés lebonyolítása, raktározás. 
 Karbantartási feladatok ellátásához szükséges dokumentációk, karbantartási 

utasítások elkészítése, folyamatos karbantartásról való gondoskodás. 
 Gépek, berendezések adatainak naprakész nyilvántartása. 
 A tárgyi eszközök, gépek, berendezések műszaki állapotának folyamatos 

megőrzéséről, tervszerű karbantartásáról és felújításáról való gondoskodás. 
 Felújított, javított gépek, berendezések, létesítmények üzembe helyezésének 

biztosítása. 
 Felújítások, korszerűsítések kivitelezéséhez, az ajánlati felhívások kidolgozása, 

az ajánlatok versenyeztetése, értékelése, a szerződés előkészítése. 
 Hatáskörébe tartozó szerződések megkötése, a kötelezettségek teljesítése, a 

vállalkozó teljesítésének ellenőrzése és igazolása. 
 Az elkészült gép, berendezés, létesítmény műszaki átvétele garanciális javítások 

intézése, elszámolás a kivitelezővel. 
 A gépek és berendezések javításánál és felújításánál a biztonsági előírások 

betartásáról való gondoskodás. 
 Külső kivitelező esetén a munka előrehaladásáról való tájékozódás, a 

próbaüzemen való részvétel, a gépi berendezés üzembe helyezése. 
 Tárgyi eszköz, gépek, berendezések selejtezések intézése. 
 Elektromos kisgépek és egyéb munkaeszközök időszakos biztonságtechnikai 

vizsgálatainak elvégzése, elvégeztetése. 
 A tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések, hálózatok, utak, ) 

dokumentációinak megőrzése. 
 A városüzemeltetési munkák műszaki-gazdasági hatékonyságának értékelése. 
 A korszerű karbantartási és javítási technológiák alkalmazásának 

kezdeményezése és bevezetése. 

4.2 Gazdasági szervezeti egység feladatköre 
 
4.2.1 Közgazdasági feladatok 
 

 Javaslatkészítés a társaság tervezési és ellenőrzési rendszerére, a működés 
értékelése és folyamatos javítása. 

 A középtávú és éves gazdasági tervek, valamint a negyedéves operatív tervek 
elkészítése, a teljesítésének értékelése, elemzése. 

 Részvétel a tervkoncepciók, tervfeladatok kialakításban. 
 A tervfejezetek kidolgozásának koordinálása, azok összhangjának biztosítása, és 

döntésre előkészítése. 
 Kontrolling rendszer kialakítása, működtetése, karbantartása. 
 Vezetői információrendszer kialakítása, karbantartása. 
 Árképzési rendszer kialakítása. 
 A létszám, a bér, a termelés alakulásának figyelemmel kísérése és 

javaslatkészítés a beavatkozási döntésekre. 
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 A Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt 
statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése 
és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás, valamint a belső tájékoztatás 
ellátása. 

 Részvétel a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, várható 
gazdasági hatásának elemzésében. 

 Gazdasági terv- és tényadatok feldolgozása, elemzése, értékelése. 
 Költségelemzés (termékek, termékcsoportok, termelés, kereskedelem). 
 Beruházások, fejlesztések gazdaságossági értékelése. 
 A társaság egészének, valamint az egyes üzletágak gazdasági értékelése. 

 
4.2.2 Pénzügyi feladatok 
 

 A társaság pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, 
értékelése. 

 Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. 
 A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi 

helyzet értékelési anyagok összeállítása. 
 Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel 

kísérése. 
 Hitelkérelmek előkészítése, a hitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. 
 A társaság pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési megbízások ). 
 Pénzkezelési szabályzat elkészítése, karbantartása. 
 A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása, pénzszállítások intézése. 
 Költségvetési kötelezettségek teljesítése. 
 Az üzleti forgalomhoz és a külföldi utazásokhoz szükséges külföldi fizetőeszközök 

biztosítása. 
 Valutapénztár működtetése. 
 Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. 
 Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra. 
 Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása. 
 Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése. 
 Fizetési viták rendezése. 
 Gondoskodás a társaság fizetőképességének megtartásáról. 
 Vámmal és szállítmányozással kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. 
 A társaság vagyon- és valuta biztosítási ügyeinek intézése. 

 
4.2.3 Számviteli feladatok 
 

 Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. 
 A számlarend elkészítése, alkalmazása, karbantartása. 
 Tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása, értékcsökkenés számítása. 
 Könyvelési munkák elvégzése. 
 Analitikák készítése. 
 Zárlati munkák elvégzése. 
 Főkönyvi kivonatok készítése. 
 Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. 
 Éves mérleg és beszámoló elkészítése. 
 Vagyon és eredmény kimutatás elkészítése. 
 Adóbevallások elkészítése. 
 Adóbefizetések, adóelőlegek, adó visszaigénylések meghatározása. 
 Folyószámla egyeztetések APEH-hel, VPOP-val. 
 Aktiválások lebonyolítása. 
 Önköltség számítási szabályzat elkészítése, karbantartása. 
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 Leltározási, értékelési és selejtezési szabályzat elkészítése. 
 Leltározás előkészítése, irányítása, kiértékelése. 
 Selejtezések végrehajtása. 
 A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése. 
 Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése. 
 Utókalkuláció. 
 Mérlegelemzés, költségelemzés. 

 
4.2.4 Munkaügyi feladatok 
 

 Munkaügyi és bérterv elkészítése, a teljesítés értékelése. 
 Bér, munkaügyi és társadalombiztosítási statisztikák, jelentések, értékelések 

készítése. 
 A dolgozók éves szabadságának megállapítása, nyilvántartása, a felhasználás 

ellenőrzése. 
 A társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. 
 Prémiumok, jutalmak elszámolása. 
 Bérfejlesztési változatok kidolgozása. 
 Munkabéren kívüli juttatások ügyeinek intézése. 
 A Munka Törvénykönyve és egyéb munkaügyi jogszabályok társaságra történő 

adaptálása. 
 A társaság dolgozóinak munkaügyi nyilvántartása. 
 Munkabérek számfejtésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 
 Társadalombiztosítási ügyek intézése. 
 Munkaügyi igazolások, jövedelemigazolások, kereseti kimutatások készítése, 

kiadása. 
 Intézkedés a munkajogi és bérügyi panaszok kivizsgálásáról. 
 Részvétel a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában. 
 A létszám- és bérhelyzet alakulásának rendszeres figyelemmel kísérése. 
 SZJA nyilvántartások készítése. 
 Foglalkoztatotti tartozások nyilvántartása. 
-    Társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, TB kártyák kiadása, kezelése. 
 Kilépő dolgozók elszámoltatása. 
 Foglalkoztatotti igazolások ,működési bizonyítvány kiadása 
 Nyugdíjazások ügyintézése. 

 
5. A TÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE 
 
A szabályzatok a gazdálkodás, irányítás rendszeresen, folytonosan ismétlődő 

tevékenységeinek szervezett végrehajtási rendjét rögzítik. 
 
A társaság szabályozási rendszerének, a szabályzatok kidolgozásának, 

karbantartásának felelőse, koordinátora a gazdasági vezető (vagy más vezető). 
 
A szabályzat kidolgozás megkezdése előtt rögzíteni kell a szabályozás tárgyát, a 

kidolgozás felelősét, résztvevőit (munkacsoport). Meg kell határozni a szabályzat 
célját, rendeltetését, a szabályozás mélységét (szorosságát), a tartalmi és formai 
követelményeket, és dönteni kell arról, hogy szükséges-e előzetes szervezés a 
szabályzat készítéséhez. 

 
A feladat végrehajtására ütemtervet kell készíteni. Tanulmányozni kell a szabályzat 

tárgyához kapcsolódó jogszabályokat, előírásokat, szükség esetén szakirodalmat, 
esetleg célszerű más cégeknél tapasztalatcserét lefolytatni. 
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Ha előzetes szervezés szükséges a szabályzat készítéséhez, meg kell határozni a 

helyzetfelmérés és elemzés módját, terjedelmét, mélységét. 
 
Fel kell mérni és elemezni, hogy 
 
– ésszerű-e a tevékenységek munkamegosztása, 
– vannak-e felesleges, a folyamat átfutási idejét meghosszabbító tevékenységek, 

amelyek elhagyhatók (vagy részben elhagyhatók), 
– nem maradtak-e ki olyan tevékenységek, amelyek beiktatása szükséges lenne, 
– van-e mód egyes tevékenységek párhuzamosítására, ezzel az átfutási idő 

csökkentésére, 
– a döntési hatáskörök ésszerűek-e, 
– az információrendszer hatékonyan illeszkedik-e a folyamatokhoz és a döntésekhez, 

mennyire racionális. 
 
A vizsgálatnak ki kell terjednie a vonatkozó jogszabályok és előírások betartásának 

vizsgálatára. Ha van már egy korábbi szabályzat, meg kell állapítani, hogy a 
gyakorlat miben és miért tér el az előírásoktól, hogy ennek alapján a szükséges 
változtatások átvezethetők legyenek. 

 
A helyzetfelmérést és -elemzést követi a szabályzattervezet készítése. A 

szabályzattervezet részeit a kidolgozás folyamán, menet közben egyeztetni kell az 
érintett vezetőkkel és dolgozókkal. 

 
A kidolgozott szabályzattervezetet megfelelő szakmai körben véleményeztetni kell. A 

vélemények egyeztetése után – a még megmaradt, vitás kérdéseket megjelölve – a 
szabályzattervezetet elő kell terjeszteni jóváhagyásra. 

 
A szervezeti és működési szabályzatot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a többi 

szabályzatot az operatív igazgató hagyja jóvá. 
 
A szabályzat hatályba helyezéséről intézkedni kell. 
 
Teljes szabályzat gyűjteménnyel kell rendelkeznie: 
 
 az operatív igazgatónak, 
 gazdasági vezető 
 
A szabályzat nyilvántartását és kezelését a titkárság végzi, ennek keretében köteles: 
 
– dokumentációs tárat kialakítani a korábban megjelent és kiadásra kerülő 

szabályzatok irattározásához, megőrzéséhez, 
– a már hatályon kívül helyezett szabályzatokat "Hatályon kívül helyezve" feltűnően 

megjelölni, 
– az elhelyezett szabályzatokról nyilvántartást folyamatosan vezetni. 
 
A nyilvántartásból legyen megállapítható: 
 
 mikor, milyen témában kerültek szabályzatok kiadásra, 
 a szabályzat módosításainak, esetleg hatályon kívül helyezésének időpontja és 

hivatkozás a hatályon kívül helyezést elrendelő utasításra, 
 a szabályzat készítője, 
 a szabályzat karbantartásáért felelős szervezet (személy), 
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 a szabályzat hány példányban készült, kik kapták. 
 
Az eredeti példány megőrzéséről, a sokszorosításról a titkárság gondoskodik. 
 
A titkárságnak minden év JANUÁR 31-ig közölnie kell az érvényben lévő és az előző 

évben hatálytalanított szabályzatokat. 
 
A szabályzatokon az időközbeni változásokat keresztül kell vezetni. Ilyen változások 

például: 
 
– jogszabály módosítás, 
– valamely belső előírás megjelenése, 
– bizonylatok változása, 
– szervezetek változása, 
 
A szabályzat karbantartását annak a szervnek vagy személynek kell rendszeresen 

elvégeznie, akit erre kijelöltek. 
 
A szabályzatban az érintett oldalakat vagy ki kell javítani, vagy ki kell cserélni. A 

módosításról – javítás, csere – értesítést kell készíteni. Az értesítésben utalni kell 
 
– a javítandó oldalszámra, 
– az eredeti szövegre, 
– az új szövegre. 
 
A hosszú idő óta hatályos szabályzatok betartását, egyben korszerűségét 2 éves 

időközönként ellenőrizni kell. Új szervezési intézkedést tartalmazó szabályzat 
végrehajtását a szabályzat hatályba helyezését követő 6 hónapon belül 
ellenőrizni kell. 

 
Ennek során meg kell győződni arról, hogy 
 
 az érintett dolgozók értik-e feladataikat, tisztában vannak-e munkájuk céljával, 

jelentőségével, 
 a munkavégzés az előírásoknak megfelel-e, ill. ha nem tartják be pontosan az 

előírást, ennek mi az oka, 
 a szabályzat, ill. az új szervezési intézkedés a tervezett szerint biztosítja-e a 

kitűzött célok és eredmények elérését (ellenkező esetben vizsgálni kell a 
sikertelenség okát, szükség esetén újabb, célszerűbb szabályozásra kell 
javaslatot tenni). 

 
A munkavégzés megállapított hiányosságainak megszüntetésére intézkedni kell. 
 
A szervezeti egységek vezetői felelősek, hogy a szabályzatok előírásait valamennyi 

beosztott dolgozó megismerje, és munkáját ennek megfelelően végezze. 
Gondoskodni kell arról, hogy minden új belépő, érdemi munkakörbe kerülő 
dolgozó tanulmányozza a társaság egészére érvényes, továbbá saját 
munkaterületét érintő szabályzatokat. 

 
A szabályzatok a tárgyuk szerinti sajátosságokat figyelembe véve tartalmazzák: 
 
 a folyamat tevékenységeinek szervezeti munkamegosztását, 
 a folyamat szöveges szabályozását, 
 a folyamatábrát, a tevékenységek logikai kapcsolatát bemutatva, 
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 a folyamat hatásköri szabályozását, 
 a folyamatra épülő információrendszert, 
 a folyamatot minősítő paramétereket (ha ez meghatározható). 
 
Az eseti (operatív) feladatok vagy döntések végrehajtási tevékenységeinek 

összehangolására az operatív igazgató vagy más vezetők különféle utasításokat, 
intézkedéseket adnak ki. Az utasítás nem lehet ellentétes hatályban lévő 
jogszabályokkal és szabályzatok előírásaival. Az eseti feladatra hozott utasítás a 
feladat végrehajtásával hatályát veszti. 

 
Az utasítások kidolgozása, egyeztetése, véleményeztetése, jóváhagyásra való 

előterjesztése az utasítás tárgyának megfelelő szakmai szervezeti egység 
(munkakör) feladata. 

 
A társaságnál az alábbi tevékenységekre készülnek szabályzatok (célszerűség 

szerint): 
 

– Számviteli politika  
– Számlarend 
– Iratkezelési és bizonylati szabályzat 
– Pénzkezelési szabályzat  
– Munka- és tűzvédelmi szabályzat  
– Utalványozási szabályzat 
– Adatkezelési szabályzat 

6. Hatálybalépés  
 
A hatályba lépés időpontja: 2009. április 1.napja  
 
 

0008 Új napirendi pont 
 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: Halasi Városgazda  Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt  
2009. évi üzleti terve. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
A Felügyelő Bizottság tagjaként ismerteti, hogy  a Városgazda Zrt  2009. évi üzleti 
tervét egyhangúlag támogatja. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A Felügyelő Bizottság valóban  támogatja az üzleti terv elfogadását de a  Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült  a csatolt holdingszervezetek 
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üzleti tervével kapcsolatban, hogy  megjelenik egy hiánnyal tervezett üzleti terv ami 
nem törvénytelen de szokatlan. Ezzel az ügyvezetőnek foglalkoznia kell és azt újra 
kell gondolnia. 
A Városgazda Zrt. 2009. évi üzleti tervét támogathatónak tartja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Városgazda 
Zrt.2009 évi üzleti tervét fogadják el. 
 
No: 11  
 

 Szavazás: Nyílt  >831< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 16:46:52 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   95.00%   79.16% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     5.00%     4.17% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
58/2009. Kth 
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti terve.
  
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató 
és Vagyonkezelő Zrt. 
2009 évi üzlete tervét   343.698 E Ft bevétellel, 
                    340.425 E Ft kiadással  
                           3.273 E Ft eredménnyel elfogadja. 
 
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában 
lévő: 
 
2.)Halasmédia Kft 2009 évi üzleti tervét: 
       90.600 E Ft bevétellel, 
      97.435 E Ft kiadással 
        -6.835 E Ft eredménnyel elfogadja. 
3.)A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht 2009 évi 
üzleti tervét   64.640 E Ft bevétellel 
     64.640 E Ft kiadással 
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A Boróka Civilház  2009 évi üzleti tervét: 
 16.300 E Ft bevétellel 

     16.300E ft kiadással elfogadja. 
4.) A Halasthermál Kft 2009 évi üzleti tervét: 
    121.032 E Ft  bevétellel 
    128.045 E Ft kiadással 

 -7.015 E Ft eredménnyel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Fődi István operatív vezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Felhívja a figyelmet, hogy  a minuszos eredményt korrigálni kell év végéig.  
 
 

00009 Új napirendi pont 
 
 
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: A Parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról 
szóló 19/2001(V.31) sz. rendelet  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Módosító indítványok közül az előterjesztő által  befogadott indítványokat 
tartalmazza az új előterjesztés. Nevezetesen azt, hogy lehetővé teszi a rendelet 
módosítás, hogy a saját tulajdonú ingatlan és a közterületen kívül magánjogú 
ingatlanokon is lehetővé váljon az építési szabályok által előírt parkolás biztosítása. 
Az új változat úgy tartalmazza, hogy csak azokban  az esetben lehet ezt a megoldást 
választani, ha a felépítményt tartalmazó ingatlannal a szomszédos ingatlanon akar 
valaki parkolót kialakítani. 
Az ilyen parkolók közforgalmú céljára történő megnyitása az önkormányzattal kötött 
szerződésnek kell rögzíteni. Így biztosított, hogy a parkoló vonatkozásában 
megfogalmazódó szabályozás hosszú távon is megnyugtatóan biztosított legyen. 
Az új változat a parkoló megváltási díj értéket nem általánosságban, hanem egy 
konkrét összegben ( 265.000 Ft / várakozóhely ) határozza meg. 
 
  

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén a 
napirendi pont eredeti előterjesztését tárgyalták, ahol kiderült, hogy az 5.§ (1)-(3) bek. 
a Lidl Áruház megépítését elősegítő testre szabott módosítási javaslat . Az általa 
idézett bekezdések  a magánterületen építendő közforgalmú célú parkoló kialakítását 
engedélyezte. Ezeket a pontokat a bizottság törölte.  Ugyanis lehetővé tették volna 
azt, hogy  az Alsóvárosban építendő  üzlethez a Felsővárosi területen  lehet parkolót 
építeni. 
Ez a helyi médiában úgy jelent meg, hogy a többség a Lidl Áruház építését 
hátráltatja. 
Ez az új előterjesztés ezt a szabályozást már nem tartalmazza. Lidl Áruház építését a 
képviselő-testület egyhangúlag elutasította néhány hónapja, a szomszédos területek 
átsorolásának elutasításával. Ez oka fogyottá vált, mert a bontás megtörtént. 
A rendelet módosítást így jónak tartja és reméli, hogy a környék lakóinak örömére az 
áruház megépül. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Bizottság úgy foglalt állást az összegre vonatkozóan, hogy az csak  2009-re 
vonatkozik.   
 
Máté Lajos  képviselő: 
 
Áruház megépítése város központban, kérdéseket vetett fel bennük, amikor azzal az 
előterjesztéssel szembesültek, hogy a lebontandó épület mellett megvásárolt 
családiházas területek övezeti besorolását módosítsák. Tegyék lehetővé, hogy ott 
parkolók épüljenek és ezzel ki lehessen adni a leendő épület építési engedélyét. 
Akkor arról volt szó, hogy egy tipusterv alapján ugyanolyan Lidl Áruházat építenek 
majd Kiskunhalason is, mint amilyet számtalan más helyen is. A területek 
átsorolását nem  tették meg és ezzel sikerült azt elérni, hogy rákényszerült a Lidl 
áruház, hogy egyedi tervet készítsen. 
 
Az a tény, hogy nem kap építési engedélyt  az áruház, lebontotta az épületet, és a 
családi házakat. Magtartása arra utalt, hogy akaratuk ellenére is építeni fognak. 
A bizottsági ülésen a főépítész úr nem hangsúlyozta, hogy a módosítás a Lidl Áruház 
miatt történik, csak a módosítások során mondta, hogy akkor nem épülhet meg a Lidl 
Áruház. 
Akkor javasolta a most ismertetett módosítást, hogy a szomszédos telek elfogadható.  
Az Áruház megépítésével kapcsolatban van ellenállás, mert a kisebb boltok forgalma 
lecsökken és tönkremennek azok a vállalkozók. Sajnos rövidlátó a magyar nép, az 
olcsó árút szereti, de a következményeket már nem figyeli. 
Amennyiben nem engedélyezik ezt a lehetőséget, akkor mélygarázst kellett volna 
építeni, ami  100 milliós újabb tétel lett volna. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság  pont arról 
döntött, hogy ez ne így legyen.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Sokféle véleményt megfogalmaznak, amikor a külföldi árukat pl, nem akarják 
beengedni az országba, vagy hogy a magyar árút hány százalékban kellene az 
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üzletekben árulni, de arról is különbözőek a vélemények, hogy egyáltalán mit 
tekintenek egyáltalán Magyar árúnak. 
Most a globalizáció hódit teret magának és sajnos ennek a fejlődésnek nem tudnak 
gátat szabni. Akkor is jön, ha nem akarják. 
Nincsenek olyan helyzetben, hogy akár egy nappal is gátolják a Lidl Áruház 
megépítését , mert 10-30 ember munkahelyét biztosítják ezzel, akkor félre kell tenni 
az előítéletet  
Amikor a Tesco Áruház megépült mindenki arról beszélt hogy tönkre mennek a COOP 
Áruházak, de azóta is virágoznak. Fejlesztések voltak azóta. 
Az a feladatuk, hogy munkahelyeket teremtsenek ebben a városban.  
 
Szilágyi Pál Ferenc  képviselő: 
 
Voltak egyéni vállalkozók, akiknek be kellett zárniuk. A katolikus temető közelében is 
bezárt egy kisebb üzlet. Nem COOP Áruházra gondolnak, hanem egyéni 
vállalkozókra.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Megerősíti, hogy az ő körzetében is volt olyan üzlet, akik bezártak a nagy üzletek 
kinyitásával. Az ő  életük védelmében elmondja, hogy igenis sok ilyen eset van. 
A Kiskun Áruház is negyedére zsugorodott.  
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Van olyan üzlet, akinek csökkentenie kellett  a csökkent  forgalom miatt a dolgozói 
létszámot. Sok ember elvesztette állását ennek nyomán. 
Annak okát nem érti, hogy néhány hónapja  egy Lidl Áruház elleni döntés született 
ebben a képviselő-testületben egyhangúlag és most  megfordult az eset megitélése a 
baloldalon.  Mi okozhatta ezt? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Támogassák, vagy ne támogassák, mert a FIDESZ oldaláról elhangzó három 
hozzászólás nem világos számára. 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Az elhangzó vélemények  pro és kontra hangzottak el, és mindkettőnek van egy kis 
igaza. 
A Lidl Áruház a környezeti kisebb boltokat hátrányosan érinti.  Sok olyan 
környezetében élő lakossal beszélt, akik szeretnék, hogy  megépüljön. 
Az a helyes álláspont, ha támogatják. 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő: 
 
Támogatják az előterjesztést, de úgy érezték emellett a tapasztalatukat is elmondják. 
Az áruház nem önkormányzati területet vett meg és letelepülése nem hiusítható meg.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Kisvállalkozók örülnek, hogy bár a szívük fáj, de meg fogják szavazni. 
Adópolitikában milyen kedvezményeket tudnának nyújtani a FIDESZ.-es képviselők  
kisvállalkozóknak?  
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Most vagy a következő testületi ülésen  kér erre választ. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Nem ért egyet a Lidl Áruház idetelepülésével és azzal, hogy megint tönkre tegyen több 
kisvállalkozót, ezért nem szavazza meg. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Erre a helyre nem szerencsés  egy raktár áruházat beengedni.  Lebontották ugyan a 
környező épületeket, no és? 
Amennyiben a  város nem  következetes ezekben a lépésekben, akkor itt nem lesz 
városkép. Ahogy haladnak előre az időben, egyre kaotikusabb helyzetek alakulnak 
ki. Lásd az Erzsébet tér beépítése,  Zártsorú beépítés megtörése, társasházak 
beerőltetése mindenhová.  
Erre azt a választ kapta a bizottsági ülésen, hogy az építész tanács ezt már 
véleményezte, van a egy látványterv, ami megfelelő épületet sejtet.  
 
Máté Lajos (ÜGYREND) képviselő: 
 
Döntés előtt kér néhány perc szünetet. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Az elhangzó észrevételekre  válaszolva elmondja, hogy  a parkoló megváltási díj azért 
nem csak 2009-re vonatkozik, mert feltételezhető, hogy a Bajcsy Zsilinszky utcai 
parkolók ezen rendelet hatályba lépéséig nem kelnek el, ne kelljen rendeletet 
módosítani. 
A bizottsági vita során is elmondta, hogy a parkolás szabályait tartalmazó rendelet 
általános jellegű, de a Lidl Áruház miatt kellett a módosítást elkészíteni.  
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság úgy döntött, 
hogy a rendelet módosítás ezen részét nem támogatta. 
Az áruház építésének  helyszínét nem a képviselő-testület döntötte el a rendezési terv 
kapcsán, hanem az Építészeti Tervtanács döntésén múlott. Olyan épületet 
terveztetett, ami  méltó utódja lehet a lebontott Halas Hotelnak. 
A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a rendezési tervet ezen az érintett 
területen nem kívánja módosítani. 
Ez nem raktár áruház lesz, ami ellen  Horváth képviselő úr tiltakozik. 
 
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő: 
 
Sérelmezi, hogy Tóth Péter úr minősíti a képviselőket, de nem csak ő emlékezik úgy, 
hogy a bizottsági ülésen a Lidl Áruház vonatkozásában nemleges választ kaptak. 
Módosítás után azt mondta, hogy így nem kaphat a Lidl Áruház építési engedélyt. 
Azt kéri, hogy egymást ne minősítsék. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tényszerű, hogy a Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
nem támogatta a rendelet módosítást. Ezzel ellentétes nyilatkozatok nem igazak. 
Azt is tűrhetetlennek ítéli, hogy a kollégáját atrocitások érik a képviselő-testületi 
ülésen. Kéri ezt befejezni a főépítésszel szemben. 
Máté Lajos képviselő szünet kérését megszavaztatja, mert volt idő a megfelelő 
felkészülésre. 
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Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő: 
 
Igazat szokott mondani, amit a hangfelvétel rögzített a bizottsági ülésről. 
Eredeti előterjesztéssel nem értettek egyet. Módosított van előttük ami másról szól. 
Ők a város lakosságát védték attól a módszertől, hogy az alsóvárosi vállalkozónak a 
felsővárosi állampolgár el tudja adni mint parkolót. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kéri a képviselők szavazatát Máté Lajos képviselő szünet kéréséről. 
 
No: 12  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >832< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 17:22:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               11   47.83%   45.83% 
 Nem                 9   39.13%   37.50% 
 Tartózkodik                 3   13.04%   12.50% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A képviselő-testület elutasította a szünet kérelmet. 
 
A módosított rendelet –tervezet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 13  
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 Szavazás: Nyílt  >833< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 17:23:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   75.00%   75.00% 
 Nem                 4   16.67%   16.67% 
 Tartózkodik                 2     8.33%     8.33% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város  
11/2009(IV.02) sz. rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„ KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2009.(IV.01) sz. rendelete 
 

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 
19/2001.(V.31.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A rendelet 1. § (1) pontja az alábbival egészül ki: 
 A rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belüli 
önkormányzati kezelésű közutakra, a közterületeken és magánterületeken 
kijelölt várakozó- és rakodóhelyekre terjed ki. 
 

2. § 
 
A rendelet 1. §-a új, (3) ponttal egészül ki: 
 A rendelet 12/A és 12/B §-ának  személyi hatálya az Önkormányzat 
közigazgatási határán belül minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki illetve amely 
építmény, építményrész épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához 
bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, illetve 
használatba vételéhez, fennmaradásához (továbbiakban építési munkához) 
építésügyi hatósági vagy egyéb hatósági eljárást kezdeményez.  
 

3. § 
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A rendelet 2. § (1) pontja a következők szerint módosul: 
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a fizetőparkoló rendszer működtetését 
a Városgazda Zrt-vel szerződött üzemeltetővel biztosítja.  
 

4. § 
 

A rendelet 8. §-a új, (4) ponttal   egészül ki: 
 A mobiltelefonos fizetési rendszer alkalmazása esetén a rendszer 
használatát igazoló matricát a gépjárműben, az első szélvédő mögött, 
kívülről jól látható módon el kell helyezni. 
  

Közterületi és egyéb parkolóhelyek 
 

5. § 
 

A rendelet 12/A §-a a következők szerint módosul és egészül ki: 
 (1) Jogszabályban előírt számú gépjármű-várakozóhelyek (parkolók), 
rakodóhelyek létesítésének kötelezettsége távolsági korlátozás nélkül 
közterületen, magánúton vagy a felépítmény elhelyezésére szolgáló 
ingatlannal közvetlenül határos, beépítetlen terület megnevezésű 
magántulajdonnak a közforgalom céljára biztosított területén is teljesíthető a 
terület tulajdonosának és a közútkezelőnek a hozzájárulása esetén. 
 (2) A parkoló közforgalom céljára történő megnyitását az 
Önkormányzattal kötött szerződésben kell rögzíteni. 
 (3) Beépítetlen terület megnevezésű magántulajdon területén létesülő 
parkoló esetén a telekkönyvi nyilvántartásba a parkoló területére a 
közforgalmi cél biztosító használati jogot kell bejegyeztetni felépítmény 
tulajdonosa, mint kedvezményezett javára. 
 (4) Építési munkára vonatkozó építési engedély csak a parkolóként 
használni kíván telek tulajdonosa és az építtető között megkötött 
magállapodás esetén adható ki. 
 
  

6. § 
 

A rendelet 12/B §-a a következők szerint módosul: 
 A jogszabályban előírt várakozóhely kialakítási kötelezettség 
teljesítettnek tekintendő,  ha az önkormányzati beruházásban kialakított 
parkolók esetén az építtető várakozóhely megváltási díjat fizet. A 
várakozóhely megváltási díj mértéke 265.000.- Ft/várakozóhely. 
 

7. § 
Záró rendelkezések 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekre is alkalmazni kell.” 
 
   
 

00010 Új napirendi pont 
 
 
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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 Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2009. évi 
módosítása. 

 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
A következő két napirendi pontról  egyszerre mondja el véleményét, mert a Helyi 
Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv, valamint a Településszerkezeti Terv 
hasonló módosításokat tartalmaz. 
Bizottsági tárgyalásaik is együtt történtek. Az egyiket határozattal míg a másikat 
rendelettel kell elfogadni, azért kellett külön venni. 
A Város Településszerkezeti Tervét új változatban kapták meg a  képviselők, 
A mai kabinetülésen történtek alapján visszatérne az eredeti előterjesztéshez, mert a 
módosítás csupán arra vonatkozott, hogy amennyiben a Tenisz Klubot érintő javasolt 
módosítást nem kívánja elfogadni a képviselő-testület, akkor ezt úgy is megtehesse, 
hogy  az egyéb módosítást ne érintse, valamint ha a Parkolás Szabályokról szóló 
rendelet módosítását nem fogadták volna el, akkor ez a Lidl Áruház építés esetleg 
más módon vált volna lehetővé. 
A képviselő-testület támogatja a Tenisz Klub építési kérelmét ezért szükségtelenné 
váltak azok a kiegészítések, amelyek az új változatban szerepelnek. 
 
Állami főépítésztől szakvéleményt kért .Javasolta a Településszerkezeti Terv és 
Építési Szabályzat elfogadását és jóváhagyását. 
 
A Tenisz Klub építéssel kapcsolatban az Erzsébet királyné téri lakók közül 18-an 
aláírásukkal tiltakoznak a zöldfelület csökkenés ellen és  látványnak sem ideillő 
csarnok épülne, ami beárnyékolná a kertjeiket. Ez nem hagyható figyelmen kívül. 
Alapvetően a zöldfelület csökkenés mértékére azt válaszolja, hogy a Tenisz Klub 
vállalta, hogy a megszűnő zöldfelület helyett azonos nagyságú zöldfelület értékű 
fapótlást végez a főkertésszel egyeztetett módon a város területén bárhol. 
A csarnok épület tervét nem látták a tiltakozók. Nincs végleges formába öntve az 
épület formája. Építészeti Tervtanács elé kerül későbbi fázisban. Most annak a 
lehetőségéről van szó a jelenlegi előterjesztésben, hogy Tenisz Klub arra a helyre 
építhessen, ahova szeretné. 
 
 

Kérdések 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Az előírások szerinti változások kifüggesztése hol, és mikor  történik meg ? Ennek 
nyomait sehol nem látták. A lakosság a nem létező tervről véleményt alkotni nem 
tudott. 
A lakosság ebbe belenyugodni nem fog, mert érdekek sérülnek és ennél 
értelmetlenebb beépítésnek teret adni sem lehet, mert ekkora zöldfelületet nem lehet 
beépíteni, amit a város eddig tudatosan nem épített be,  és hagyják a  fákat kivágni 
néhány jóbarát kérésére, ami aztán ott csúnyálkodik majd évtizedeken keresztül. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
625 hrsz- szám alatti besorolását kiterjeszti  a 619, 620, 621, 622, 623 hrsz-ú 
ingatlanokra. Ezek a hrsz-ok melyik területeket takarják? 
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Tóth Péter  főépítész: 
 
A helyben szokásos módon a Halasi Tükörben feladott hirdetménnyel hirdették meg a 
lakosság körében a Rendezési Tervdokumentációkat. Ilyen formán  biztosítják a 
nyilvánosságot, amit a állami főépítész a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőnek  
ítélt. 
 A kifüggesztésben szerepelt volna a Tenisz Klub csarnoka, de ez nem a Rendezési 
Terv része, csak a telken belüli elhelyezése. 
Az idézett helyrajziszámok a Lidl Áruház területét fedik, ez már nem szerepel az 
előterjesztésben, mert visszatértek az eredeti előterjesztéshez. 
 
 

Hozzászólások 
Lukács László alpolgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon tárgyalt a Tenisz Klub 
vezetésével, a  lehetséges csarnok építésével kapcsolatban. Azt a tájékoztatást kapta, 
hogy ez az építmény még mostanában nem fog elkészülni. Arra kérte őket, amire 
határozott ígéretet adtak, hogy más helyszínt is fognak keresni, hogy ez a csarnok a 
lehető legjobb helyre kerüljön. 
Megvalósuláskor erre visszatérnek. 
Ezzel a ígérettel támogatja az előterjesztést és erre kéri a többi képviselőt is. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Elfogadja az Erzsébet királyné terén lakók véleményét , de akkor is nagy zöld 
felületet vettek el, amikor a Plus Áruház épült. Lakosság akkor is tiltakozott. Akkor 
biztosan támogatta Horváth Mihály képviselő is. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A Semmelweis tér kérdését tisztázzák véglegesen a tárgyszerűség érdekében. 
Ott a zöldfelületnek minimális része esett áldozatul. Mi volt az? Az összetöredezett 
aszfalt alapú parkoló, néhány elöregedett és kivágásra váró tuja ami ezt körbevette. 
Mit kapott helyette a város? Egy gyönyörű növekedő zöld felületű teret, zöld 
parkolókat, kultúrált parkolási lehetőséget, szökőkutat. Ezt a város nem a saját 
költségvetéséből biztosította, hanem a befektetőtől kapott pénzt forgatta vissza a 
terület rendezésére Ez más történet. 
Itt azonban a zöld felület esik áldozatul. 
Az alpolgármester úr tárgyalása jó irányba halad. Veszélye, hogy a rendezési tervet 
most módosítják. A csarnok elhelyezésére két lehetőség van. Egyik ami a város 
30.000 lakójának érdeke, hogy ne kerüljön  az épület közvetlenül  az utcafrontra, 
hiszen a testület már döntött abban., hogy teret ad az elképzelésnek, csak beljebb. 
Ez lenne  jó. Azt kéri, hogy a „K-A” változatot hagyják jóvá. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Ezt a módszert utasítja vissza, hogy a képviselő-testület elutasít egy indítványt, 
akkor  készülhessen egy másik előterjesztés, ami más módon de ugyanazt a célt 
szolgálja. Ez az eljárás nem elfogadható. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő. 
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Örülne ha az alpolgármester úr törekvése, ami a tenisz csarnok máshol történő 
elhelyezését eredményezné sikeres lenne. Ebben a formájában egyik javaslatot sem 
tudja elfogadni főleg úgy, hogy az ott lakók is tiltakoznak ellene. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja az eredeti előterjesztés 
határozatának elfogadását. 
 
No: 14  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >834< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 17:38:41 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   66.66%   66.66% 
 Nem                 4   16.67%   16.67% 
 Tartózkodik                 4   16.67%   16.67% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 
59/2009. Kth 
Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2009. évi módosítása. 

   
H a t á r o z a t 

 
A Képviselő-testület az Új-Lépték Bt. által 2009. február 24-én, 14-2008 munkaszám 
alatt készített módosítási dokumentáció alapján az Erzsébet teret érintő alternatívák 
közül az „L-B” és a „K-B” jelű javaslatokat fogadja el. A Dong-ér völgyi út 
nyomvonalát a déli záportározó kellő kapacitását biztosítva fogadja el. Fentiekkel 
Kiskunhalas város T1 jelű külterületi és T2 jelű belterületi módosított 
településszerkezeti tervét a Képviselő-testület  elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00011 Új napirendi pont 
 
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási 
tervének 2009. évi módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
No: 15  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >835< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 17:39:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   79.17%   79.17% 
 Nem                 3   12.50%   12.50% 
 Tartózkodik                 2     8.33%     8.33% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2009 
(IV.01) sz. rendeltét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

12/2009.(IV.01) sz. rendelete 
 
 a Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének 
jóváhagyásáról szóló többször módosított 8./2001.(03.01.) Ktr. számú 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről 
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Kiskunhalas képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 
1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § 
(1), (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
tv. 8. §. /1/ bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló – módosított – 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazással 
élve – az Új-Lépték Tervező Iroda által  14-2008. munkaszámon készített dokumentáció 
alapján – e rendelettel módosítja Kiskunhalas helyi építési szabályzatát (HÉSZ) és 
szabályozási tervét.  
 

1. § 
A HÉSZ 1. § (2) b) pontjának felsorolása az alábbival egészül ki: 

- Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
műszaki dokumentációk tartalmáról szóló jogszabály 

 
2. § 

A HÉSZ 1. § (2) d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő SZ-2 jelű, a város belterületén 
és a  közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területeken hatályos 
szabályozási terv  (továbbiakban: SZ-2 terv),  

 
3. § 

A HÉSZ 1. § (5) bek. az alábbiak szerint módosul: 

Az SZ-1 és SZ-2 terv ábrázol országos jogszabályban előírt követelményeket is, 
melyeknek betartása a mindenkori hatályos, vonatkozó országos jogszabályok 
szerint kötelező. Ezek a következők: 
4) védett természeti területek határa, 
-  védett természeti terület védőzónájának határa, 
-  országos védettségű temető határa, 
- országos védettségű épület, 

 -  CH-ipari biztonsági illetve szolgalmi jogú terület határa (6/1982./V.6./ IpM. 
sz. rendelet), 

 -  közúti érdekeltségű terület határa (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvényt módosító 1991. évi XX. Tv. 92. §/10/b, 

 -  vasúti érdekeltségű terület határa (OTÉK 36. § /8/). 
 

4. § 
A HÉSZ 2. § (1) bek. a) 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

- különleges-, 
     - fürdő és strand- (FÜ), 
 - gyógyászati (GY), 
 - határőrségi (HŐ), 
 - honvédségi (HT), 
 - hulladékkezelő (HK), 
  - kereskedelmi és szabadidőpark (KS), 
 - tanyasi turizmus és intézmény (KT), 
 - állatmenhely (ME), 
       - sport- (SP), 
       - szociális (SZ), 
 - temető (TE), 
       -   vízmű- (VM), 
 

4/A.§ 
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A HÉSZ 2. § (1) bek. b) 5. pontja egyéb(vízgazdálkodási) (VT) elnevezésről 
vízgazdálkodási (VT)-re változik. 

5.§ 
A HÉSZ 2. § (1) bek. b) 6. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 Különleges- 
- honvédségi gyakorló (HO), 
- homokbányászati (KB), 
- vásártér (VR) 

6.§ 
A HÉSZ 2. § (1) bek. b) pontja új, 7. ponttal egészül ki: 
 7. Természetközeli 
 

7.§ 
A HÉSZ 2. § új, (5) bekezdéssel egészül ki: 

 Azokon a telkeken, amelyek részben vagy egészben a szabályozási tervben 
“belvízveszélyes terület határvonala” jellel körülvett területen fekszenek, pince 
nem létesíthető, az épületek földszinti padlószintje a telek előtti járda-, vagy 
útburkolat, ennek hiányában a csatlakozó terep szintjéhez képest legalább 60 cm-
rel magasabban épüljön, a lábazat és szigetelések víznyomás ellen méretezendők, 
építési engedélyezési terv részletes talajmechanikai szakvéleménnyel és 
belvízrendezési tervvel alátámasztva készítendő. 

 
8.§ 

A HÉSZ 6. §  (1) bekezdésében a „a fürdő és strand- (FÜ)” szövegrész megszűnik. 
 
 

9.§ 
A HÉSZ 20. § előtti fejezetcím az alábbiak szerint változik: 

Különleges terület (FÜ, GY, HŐ, HT, HK, KI, KS, KT, ME, SP, SZ, TE, VM) 

 

10.§ 
A HÉSZ 20. § (1) bekezdés felsorolása az alábbiak szerint egészül ki: 

- vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

 

11.§ 
A HÉSZ 20. § (4) bek. b) pontja megszűnik. 
 

12.§ 
 
A HÉSZ 20. § (6) bekezdése az alábbira változik: 
 (a) A KI jelű  különleges idegenforgalmi területen az idegenforgalomban 
 résztvevők lakó- és szállásépületei, az ellátásukhoz szorosan kapcsolódó 
kulturális,  művelődési, sport-, oktatási és vendéglátó tevékenység építményei, 
valamint 100 m2- nél nem nagyobb kereskedelmi egységek helyezhetők el. 

 (b) Az egyes épületeknek a telek beépítettségébe beszámító beépített 
területe nem haladhatja meg a 600 m2-t, természetes anyagokból, szilikát 
anyagú, vagy fa falazattal, cserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa 
anyagú, vagy fával borított nyílászárókkal létesítendők. 
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 (c) A KI területen építmények elhelyezése csak a területtel szomszédos 
vízbázis hidrogeológiai védőidomának és előírásainak figyelembe vételével 
engedélyezhető. 

 
13.§ 

A HÉSZ 20. § (8) bekezdése az alábbira változik: 

 (a) A KT jelű  különleges tanyasi turizmus és intézmény területen a külterületen 
élők ellátásához szorosan kapcsolódó kulturális, művelődési, sport-, oktatási, 
egészségügyi, szociális, egyházi, vendéglátó és kereskedelmi tevékenység 
építményei, valamint egy db, 120 m2-nél nem nagyobb lakás és kiszolgáló 
építményei helyezhetők el. 

(b) Az épületek természetes anyagokból, szilikát anyagú, vagy fa falazattal, 
cserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított 
nyílászárókkal létesítendők. 

 
14.§ 

A HÉSZ 20. § bekezdéseinek számozása az alábbiak szerint változik: 
 A (8) bek. (10)-re, a (9) bek. (11)-re, a (10) bek. (12)-re, a (12) bek. (13)-ra, a (13) 
bek. (9)-re változik. 
 

15.§ 
A HÉSZ 21. § (3) bekezdése alábbiak szerint egészül ki: 

A beépítésre szánt rendeltetésű telektömbök belsejének feltárására a (2) 
bekezdésben foglalt utakon kívül újabb kiszolgáló utak létesíthetők, az SZ-2 
terven „javasolt utcanyitás”, vagy „javasolt utcaszélesítés” irányadó érvényű 
figyelembevételével, vagy a szabályozáson szereplő határvonalaknak 
megfelelően, ha azonban a szabályozási terv nem tartalmaz előírást, akkor 
legalább 8,0 méter szélesség biztosításával. 

 
16.§ 

A HÉSZ 23. § új, (6) bekezdéssel egészül ki: 

 Az SZ-1 tervben “széleróziónak kitett terület”-be sorolt területen belül  
a) az erdőművelésben nyilvántartott földrészletek művelési ága – a szabályozási 

tervnek megfelelő művelésből való kivonás kivételével – nem változtatható 
meg, 

b) az erdőterületeken természetes felújításra alkalmas erdőkben tarvágás nem 
engedhető meg, ültetvényszerű kultúrerdőkben a tarvágás összefüggően 
legfeljebb 3 ha lehet. 

17.§ 
A HÉSZ 24. § (9) bekezdése az alábbira változik: 

 Az SZ-1 tervben “széleróziónak kitett terület”-be sorolt területen belül  
a) a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek 

művelési ága csak szőlő-, gyümölcsös, rét-legelő-, vagy erdőművelésre 
változtatható meg, 

b) A 1,0 ha-nál (10000 m2-nél) nagyobb, de legfeljebb 3,0 ha nagyságú telkek 
szélirány felőli határa fa- és cserjesorral ültetendő be, 

c) a 3 ha-nál nagyobb területű szántóművelésű földrészletek szélirány felőli 
oldalán mezővédő erdősáv telepítendő a táblák kialakításának megfelelően, a 
fafajok megválasztása tekintetében a termőhelyi adottságokat figyelembe vevő 
elegyarányokkal. 
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18.§ 

A HÉSZ 28. § előtti fejezetcím Egyéb területről Vízgazdálkodási terület(VT)-re változik. 
 
 

19.§ 
A HÉSZ új, 28/A. §-al egészül ki az alábbiak szerint: 
 
 

Különleges beépítésre nem szánt terület (HO, KB, VR,) 

28/A. § 

(1)A HO jelű honvédségi gyakorlóterületen csak a rendeltetéshez (honvédségi 
gyakorlótér illetve lőtér) szorosan kapcsolódó építmények helyezhetők el, 
lakás nem létesíthető. 

(2) Különleges homokbánya-területnek minősül az SZ-1 terven KB jellel 
ellátott, 0181/57 helyrajzi számon nyilvántartott, „Kiskunhalas 1” néven 
engedélyezett homokbánya telek területe, ahol a külszíni kitermelés, építési 
törmelék befogadás és kezelés végezhető és az ezekhez szükséges 
építmények helyezhetők el és a 0893/1 helyrajzi számon nyilvántartott 
„Kiskunhalas II.” néven engedélyezett homokbánya telek területe, ahol a 
külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és kezelés végezhető és az 
ezekhez szükséges építmények helyezhetők el. 

(3) A VR jelű vásártéri területek a kirakodó, illetve az állatvásár 
lebonyolítására szolgálnak, területükön a rendeltetéssel szorosan összefüggő 
építmények helyezhetők el. 

 
20.§ 

A HÉSZ 29. § (5) bek. a) pontja az alábbira változik: 

 épület részét képező elhelyezés esetén az építési helyen korlátlanul,   

 
21.§ 

 
A HÉSZ 29. § (10) bekezdése az alábbira változik: 

 KG és IG jelű terület telkén az övezetre előírt építménymagassági értéknél 
 alacsonyabb építmények is elhelyezhetők. 
 
 

22.§ 
A HÉSZ 37. § (1) bek. új, e) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
 Az egyéb jogszabály szerint engedély nélkül is létesíthető antenna bárhol 
építhető. 
 
 

23.§ 
A HÉSZ 37. § új, (4) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 

A 4770, 4771, 4772 és 4773 helyrajzi számú telekcsoporton, az összevonás után 
létesülő épület engedélyezési tervét az illetékes építészeti-műszaki tervtanácson 
véleményeztetni kell. A tervtanácsi véleményeztetés kiváltható a Magyar Építész 
Kamara részvételével zajló építészeti tervpályázattal. 
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24.§ 

A HÉSZ 40. § (5) bek. b) pontja az alábbiak szerint egészül ki : 
 A 0930 hrsz. alatti szennyvíziszap-lerakóhely 1000 m-es védőzónáján belül eső  
mezőgazdasági területen lakóépület nem létesíthető, meglévő lakóépület új, önálló 
lakást  nem eredményező átalakítása és felújítása, illetve legfeljebb egy 
alkalommal 25 m2-rel  történő bővítése az előírt beépítettség mértékéig 
megengedett,  egyéb épületet létesíteni  csak a közegészségügyi szakhatóság, 
intenzív művelésű ültetvényt telepíteni csak a  környezetvédelmi szakhatósági 
véleménye alapján lehet. 

 
25.§ 

A HÉSZ 43. § (5) bek. f) és (6) bek. l) pontja megszűnik. 
 
 
 

Záró rendelkezés 

26. §. 
 

Jelen rendelete kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indított ügyekben kell alkalmazni.” 
 
 

00012 Új napirendi pont 
 
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Külterületi út tulajdonjogának megszerzése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el  a határozat-
tervezetet. 
 
No: 16  
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 Szavazás: Nyílt  >836< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 17:40:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

 
 
 
 
 
60/2009. Kth 
Külterületi út tulajdonjogának megszerzése.  
 

 H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 
12/D § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Kiskunhalasi Körzeti Földhivatalnál, 
hogy a Kiskunhalas külterület 01006/24 hrsz alatti, kivett út művelési ágú ingatlan 
tulajdonjogát Kiskunhalas Város Önkormányzata javára jegyezze be. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 

00013 Új napirendi pont 
 
 
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Hozzájárulás a Kiskunhalasi 3023 hrsz. alatti elővásárlási joggal 
terhelt terület eladásához. 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
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Kérdések 

 
Hozzászólások 

 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 17  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >837< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 17:42:26 
 
 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:  
 
 
61/2009. Kth 
Hozzájárulás a Kiskunhalas, 3023 hrsz alatti, elővásárlási  
joggal terhelt terület eladásához. 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület nem kíván élni a Kiskunhalas, 3023 hrsz alatti ingatlant érintő 
elővásárlási jogával. Az elővásárlási jog további fenntartása mellett hozzájárul annak 
harmadik személy részére történő eladásához. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter általa: 
Bácsfa Kft. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00014 Új napirendi pont 
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14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  A Vári Szabó  István  Szakközépiskola Kazinczy u. 5 sz. alatti 
ingatlanrész belső átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
 Észrevétel nem lévén javasolja a képviselő-testületnek  a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 18  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >838< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 17:43:32 
 
 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:  
 

 
62/2009. Kth 
A Vári Szabó István Szakközépiskola Kazinczy u. 5. szám alatti ingatlanrész belső 
átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
 

 H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
részére a kiskunhalasi 1708 hrsz alatti ingatlanban főzőkonyha átalakításához, 
tankonyha, tancukrászda és melegítő konyha kialakításához. 
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A Képviselő-testület egyúttal kijelenti, hogy az ingatlan jelenlegi rendeltetését 2018. 
december 31-ig nem kívánja megváltoztatni . 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető 
Molnár Nándor Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Igazgatójának 6400 Kiskunhalas, 
Kazinczy u. 5. Pf.:45. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00015 Új napirendi pont 
 
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Non-profit Kft. 2008.               

évi beszámolója. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Mit jelent a többes szám használata? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Azon rendezvények között  amiben részt vett a Városmenedzser Kft, miért nem 
szerepel a lovas verseny? 
Van-e ebben változás? 
 
Aradszky Montika ügyvezető: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy különböző városi 
rendezvényekben működtek közre az elmúlt év során ( fel is sorolta az 
előterjesztésében)  . Tételesen felsorolta, hogy a Város Napján a borudvar rendezvény 
lebonyolításában előadó művészek fogadása illetve műsorok felkonferálásával 
foglalkoztak, a Szüreti karnevál lebonyolításában szponzorok felfuttatásában illetve a 
menetben részt vevők ellátásáról gondoskodtak. Mezőgazdasági Kiállítás 
megszervezésében a hatóságok tájékoztatásától az engedélyek beszerzését, plakát 
tervezésével kivitelezésével  és terjesztésével foglalkoztak, a  gazdák informálásával, 
külföldi kiállítók meghívásával, delegációk fogadásával ill. pr. tevékenységgel is 
foglalkoztak. 
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A piaci bogrács fesztivál lebonyolításában programokat szerveztek és bonyolítottak 
le. Itt is plakát tervezéssel, kivitelezéssel foglalkoztak és a rendezvény arculatát 
tervezték meg. 
A Sisi játszókör megnyitásánál az átadó ünnepség megszervezésében és 
lebonyolításában  vettek részt. Meghívók megtervezésében, kivitelezésébe és álló 
fogadások megszervezésében vettek részt. Ide sorolná a Csillagászati Napok 
népszerűsítését, ahol a Pr. tevékenységgel járultak hozzá a színvonalas 
rendezvényhez. 
 
Tavaly nem működtek közre a Lovasverseny megrendezésében, de már felvették a 
kapcsolatot Balogh úrral és az idei utazási kiállításra ők készítették el a 
szóróanyagokat. Szponzorok  felkutatásával illetve a programok népszerűsítésével 
kívánnak foglalkozni. 
 
 
 
Szabó Károly  képviselő. 
 
Az előbb említett közreműködésnél  pénzt kaptak, vagy  felvállalták a feladatot? 
Mit tettek teljesen önálló kezdeményezésként? 
 
Aradszky Montika  képviselő: 
 
Tavaly 12 pályázatban közreműködtek. Ebből egyet önállóan írtak. 
Önálló programjai már meglévő programok voltak, amibe próbáltak kreatívitást és új 
elemeket belevinni. Ezért ellenszolgáltatást nem kaptak. Ez a várostól kapott 
támogatás terhére  történik, de valamennyi városi rendezvény volt. 
A Városmenedzser Kft fő pillére a városmarketing tevékenység, a másik a 
projektmenedzselés és a városfejlesztés. 
 
 

Hozzászólások 
 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő. 
 
Kevésnek tartja azt, hogy mások által szervezett rendezvényekre rátelepedve 
dolgoznak és azt eladják saját programnak. 
Könyveket ajándékoznak érettségiző diákoknak. Ez túl kevés a 26 milliós 
költségvetésből 18 milliót  majdnem csak személyi juttatásokra fordítanak. 
 
A „ Kiváló Halasi Termék „ díj létrehozása nagyon jó dolog volt. Reméli, hogy ehhez 
hasonló színvonalas dologgal fognak a jövőben találkozni. 
 
Jó lenne azt látni, hogy  hogyan járul  ahhoz hozzá, hogy Kiskunhalas várost kivigye  
kívülre, akár az országhatárokon kívülre. A kapcsolat építés Lengyelországgal és 
Szabadkai Gazdasági és Építőipari  kiállításon részt vesznek az támogatható, de 
kevésnek tűnik tíz hónap alatt. 
 
Nem tudja megítélni, hogy a pályázatok írásában való közreműködés mit jelent. 
Biztatja arra a cég vezetőjét, hogy  saját rendezvényekkel nyissanak és jobban 
vigyék ki a várost az országhatárokon kívülre. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
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A Városmenedzser Kft létrehozásakor is megoszlott a képviselő-testület véleménye.  
Ismerve az előttük lévő fejlesztési programot, fontosnak tartotta az intézmény 
létrehozását. 
Ugyanakkor nem hagyta nyugodni a lelkiismeret, hogy meg ne győződjön 
munkájukról. 
Tavaly a Város Egységes Építési és Stratégiai Terve egy pályázat beadás előtt volt,  
illetve a belváros rendezési terve szintén, bejött a Polgármesteri Hivatalba 
véleményezni. Átnézve az anyagot azt tapasztalta, hogy a Városmenedzser Kft 
dolgozói a lehető legnagyobb odaadással dolgoztak a pályázati anyagok 
összefésülésében. Sőt adtak javaslatokat. Kérdéseire megfelelő választ kapott. Csak 
pozitív véleménye van ezen munkavégzés esetében. 
A reklámtevékenységüket nem ismeri. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Gratulál az ügyvezetőnek. Nagyon precíz, pontos és szakmailag kifogásolhatatlan 
beszámolót készített. Ez a véleménye az üzleti tervről is. 
Külcsín sokat elárul a belbecsről is. Szakmai munka ugyanilyen precíz és pontos. 
Ezen az úton haladjanak tovább. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A rendezvényekkel  kapcsolatban nincs kritikája, de jónak tartaná, ha a feladatok 
jobban elkülönülnének. 
Pl. a Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottságnál nem jelent meg ettől a cégtől 
pályázat. Kistérség adott be pályázatot és nyert is 2 millió Ft-ot. 
Más városok szép összeget kaptak  rendezvényeikre. 
Honlap szerkesztését hiányolja, mert ma már mindenki arról tájékozódik. 
Működésük során 500 E. Ft bevételt  értek el, a többit az önkormányzat adta a 
működéshez. 
Könyvvizsgáló azt írja a 2008. évi beszámolóról, hogy: A” beszámoló valós 
bemutatása az ügyvezető felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár 
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éveknek beszámoló 
elkészítésének és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés….” 
Ekkora a bizalom a könyvvizsgálónál? 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Ez formaszöveg a könyvvizsgáló véleményében. Egy fél éves munka beszámolója 
fekszik előttük.  Pályázatírásban való részvétel komoly munka. Ez a munka nem 
kevés és örül a támogató véleményeknek. 
Szeretné, ha ezt a céget tovább bátorítanák és segítenék minden tevékenységükben. 
 
A Városmenedzser Kft nem rendezvényszervező,  de  a marketing tervét, amit 
képviselő-testület elé kívánnak terjeszteni, az egész város marketing terve lesz. Erre 
nagy szükség van. 
Ehhez pénzforrást kell biztosítani. 
A város jó hírnevét vinni, az pénzbe fog kerülni. Támogassák ezt a beszámolót. 
 
Dr.Várnai László polgármester. 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. 
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Év vége felé eljutottak  abba a szakaszba, hogy megindult a  konzultáció a  
Városmenedzser Kft további sorsáról. Volt szinkronitás az ügyvezetővel. Költségvetési 
támogatásban, létszám kérdésekben   egyezségre jutva az már szerepel az üzleti 
tervben. Pontosítani kell a feladatokat. Ezen belül a pályázatok készítésében való 
részvételt. 
Amennyiben a költségek arányban vannak az elvégzett teljesítménnyel, akkor  
hasznára tud lenni ez a Kft a városnak. 
Ez rendkívül szoros együttműködést feltételez. Ennek jelei  az elmúlt év végén 
megjelentek. 
2008 évi beszámolóban van még örökölt anyag. Reméli a 2009 évi beszámoló több 
tartalommal jelenik majd meg. 
Induláskor a bérek összege indokolatlanul magasak voltak. Ennek  pontosítása 
megtörtént. Várja a 2009 évi együttműködést, különösen abban az új helyzetben, 
hogy április 1-jétől nem lesz a pályázatiró köztisztviselő, mert a szerződést közös 
megegyezéssel felbontották. 
Valóban a támogatásnak megfelelő feladatmennyiséget tesznek a vállára, és az 
megvalósul, akkor van benne lehetőség. 
Létszámot még mindig soknak tartja. Ezt még felül kell bírálni. 
Jelentős változás történik az ügyészi felszólalás kapcsán tevékenységi kör 
átalakítása és a közhasznúság megszüntetése után. 
Ami nem tartozik hozzá, azt a feladatot törölni kell. Ez nem az ügyvezetés 
problémája. Inkább dicséretet érdemel az ügyvezető, hogy az egyeztetés alapján 
kézséggel járt el. 
 
A 2009-es évben sokkal következetesebbnek kell lenniük. 
 
Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
No: 19  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >839< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 18:06:08 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   72.73%   66.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 6   27.27%   25.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 
63/2009. Kth 
Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Nonprofit Kft.2008. évi beszámolója. 
 

 H a t á r o z a t 
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Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 
Városmenedzser Közhasznú  Nonprofit Kft. 2008. évi  egyszerűsített  beszámolóját a 
mellékletben  foglaltak szerint  elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Aradszky Montika Lea  Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú  Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 

00016 Új napirendi pont 
 
16./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalasi Városmenedzser Non-profit Kft 2009. évi üzleti 
terve. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Működéshez 20 millió szükséges de a táblázat kiadási soron 24.135.025 Ft szerepel. 
Vagy a szöveges rész vagy a táblázat nem jó. 
Létszám mekkora , mert 5 fő volt tavaly 4 fő van ma és a táblázatban 6 munkakör 
szerepel a szöveges beszámolóban. 
Ebben a gazdasági környezetben 5 millió körüli árbevételt terveznek. Realizálódik 
annak függvényében hogy a tavalyi árbevétel 470 E Ft. volt? 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Műjégpálya hogy áll? Hol épülne, ha megvalósul? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Jégpálya ügylet nincs 2009-es költségvetésben. A Kft szerint ha nincs rá 
önkormányzati forrás, akkor alapítványi és más támogatásból valósul meg. 
Kft-nek lehet ilyen elképzelése, ha van rá pénzforrás. 
 
Aradszky Montika ügyvezető: 
 

97 



Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a  bevezetőben van a 20 millió Ft. 
Három féle üzleti tervet készített. Az első a 20 millió Ft-os, a 2008-as bérekre építve, 
12.5 millió Ft-os, mert a költségvetési egyeztető tárgyalások ezt az összeget 
állapították meg részükre és a harmadik  a 15 milliós támogatás alapján készült. 
 
Az árbevételt reálisnak látja, mert nyitnak vállalkozóknak és civil szervezeteknek, 
magánszemélyeknek pályázatírásban és honlap egyéb kiadványok készítésében 
lehetőséget. Mutatkozik ez irányban  elég nagy érdeklődés. 
 
1.860 E Ft egyéb támogatáshoz is jutottak és az értékesítésből és a kiállítási bérleti 
díjakból és reklám díjakból 460E Ft bevételük volt. 
A műjégpálya építéshez önkormányzati támogatást nem kaphatnak, ezért 
megpróbálják külső támogatásból és pályázati pénzből megvalósítani, mert elég nagy 
igény lenne rá.  
 
Első táblázatban  még két munkatársa dolgozott, akkor voltak 6-an, következő 
táblázatban már csak 5 fő a létszám. Ez a jelenlegi létszámuk. 
 
A bérek  első hónapban a 2008-as szintű, majd a csökkenetett értékű látható. 
 

Hozzászólások 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Nem régóta dolgozik a Kft, ezért van benne bizalom. Örül az eredményeknek.  
A Budapesti kiállításon is örömmel látta őket. 
Vegyék figyelembe az idegenforgalomba  megszerzett  tapasztalatait. 
Egy más ország számára a jelenlegi Magyarország olcsó. Ezzel élni kell a 
turizmusban. 
Tárgyaljanak  azokkal, akik dolgoznak a turizmusban. Ő is szívesen elmegy egy ilyen 
rendezvényre, ha hívják. 
Az Alföld Turizmusáért díjat ad át az ügyvezetőnek, amit 2007-ben ő kapott. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Tartózkodni fog, mert nem ért egyet a kezdetektől fogva ennek a cégnek a 
létrehozásával és az üzleti terv sem győzte meg arról, hogy ennek a cégnek 
Kiskunhalason létjogosultsága van. 
A funkciókat  más intézmények, szervezetek el tudnák látni. A pályázatírást a 
Művelődési Központ és Városfejlesztési  osztály el tudná látni. 
5-6 ember végezte ezeket a feladatokat, az árértéke is megdöbbentően magas. Nem 
ért egyet az egész üzleti tervvel. 
Összegezve nem érzi úgy, hogy ennek a cégnek jelentős szerepe lehet a város 
életében. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja az üzleti terv elfogadását. 
 
 
 No 20 
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 Szavazás: Nyílt  >840< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 18:17:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   73.91%   70.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 6   26.09%   25.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
64/2009. Kth. 
Kiskunhalasi Városmenedzser Non-profit Kft. 
2009. évi üzleti terve.  

 H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú  Nonprofit Kft. 2009. 
évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Aradszky Montika Lea  Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú  Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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Kiskunhalasi Városmenedzser Közhasznú Nonprofit Kft.                    2009. évi  üzleti terve

Kiskunhalas,2009.március 16.
Megnevezés 2008.évi tervadatok 2008.évi tényadatok 2009.évi tervadatok

Jegyzettõke 5000000 5000000 0

25000000 25000000 15000000
Halas Album 0 0 0
Tulajdonosi juttatás összesen 30000000 30000000 15000000

Elõzõ évbõl áthozott 0 0 5000000
Projektmenedzselés bevétele 250000 0 500000
Reklám és egyéb szolgáltatás bevétele 1000000 254458 1000000
Rendezvények bevétele 1000000 220000 500000
Kiadványokból származó bevétel 750000 0 1000000
Halas Album eladásából származó bev. 0 0 0
Egyéb bevételek,pályázatok 2000000 1840276 1200000
Banki kamat 20000 50000 20000
Bevételek összesen 35020000 32364734 24220000

Személyi jellegû kifizetések 22110576 18010202 19067025

Alkalmazottak bruttó bére 13605605 10445830 12600350
Természetbeni juttatás 200000 0 0
Adómentes személyi jellegû juttatás 933400 897000 132000
Megbízási díj 1305000 1466109 500000
Járulékok 4596571 4100000 4834675
Utazási költségtérítés 750000 674443 500000
Reprezentációs költség,szponzori találkozók 720000 426820 500000
Anyag költség 1241000 791516 1340000

Üzemanyagok 20000 13010 0
Irodaszer 400000 508219 600000
Áramdíj 150000 48000 240000
Fûtési költség 265000 0 300000
Víz 106000 0 50000
Szakkönyvek 50000 59729 0
Egyéb 250000 162558 150000
Üzleti tevékenység költsége 3400000 2185725 700000

Projektmenedzselés vállalkozói költsége 1000000 328823 0
Városmarketing vállalkozói költsége 1000000 743410 0
A Halasiakért program vállalkozói költsége 1400000 1113492 300000
Rendezvények 0 0 0
Halas Album kiadásából származó költségek 0 0 0
Országos média megjelenés 0 0 100000
Turisztikai Kalauz újranyomása 0 0 300000
Igénybe vett szolgáltatások 3300000 2724263 2790000

Oktatás, továbbképzés 250000 300000 0
Utazási költség 120000 3975 0
Könyvelõi szolgáltatás 660000 467250 720000
Könyvizsgálói szolgáltatás 1320000 950000 720000
Jogi szolgáltatás 200000 194000 200000
Telefon, internet költség 500000 309088 780000
Egyéb igénybevett szolgáltatások (pl.takarítás,posta) 250000 499950 370000
Egyéb szolgáltatások 236000 230429 188000

Hatósági díjak+bankköltség 200000 194429 100000
Épület védelme 36000 36000 88000
Egyéb ráfordítások 5252000 4035739 50000

Tárgyi eszköz beszerzés (irodanyitás) 4500000 3582908 0
Szoftver beszerzési költségek 700000 452831 0
Egyéb adók 52000 0 50000
Költségek, ráfordítások összesen 35539576 27941874 24135025

ÁFA (visszaigényelhetõ) 1243484 1420000 370000

Tulajdonosi juttatás mûködési költségre és általános
feladatok ellátására
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00017 Új napirendi pont 
 
 
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: Városmenedzser Non-profit Kft Alapító Okirat  módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
Az elmúlt évben alakult a Városmenedzser Kft. A képviselő-testület szeptemberi 
döntése alapján átalakult Közhasznú Non-profit  Kft-vé  ami a városközpont 
rehabilitációs pályázata miatt vált szükségessé. Az ügyészség részéről kifogás 
érkezett a  bejegyzést követően.  
Az alapító okiratot  egységes szerkezetbe foglaló ügyvédnő  egyeztetett  a megyei 
Főügyészséggel, amelynek alapján a közhasznúság  a jövőben nem szerepelhet a Kft 
nevében, mert a  non-profit Kft nem felel meg a közhasznú fokozatnak. Az alapító 
okiratot ennek megfelelően  módosítva terjesztette elő. 
A fő tevékenység is módosul a piac, közvélemény kutatásra. 
 
A határozat-tervezetet  kéri kiegészíteni  azzal, hogy a Képviselő-testület  
felhatalmazza a polgármester urat   a támogatási megállapodás aláírására. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és  javasolja a képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet elfogadását  a módosító indítvánnyal  együtt. 
 
No: 21  
 
  Szavazás: Nyílt  >841< Minősített 

 Ideje:2009.03.30 18:21:39 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22   95.65%   91.66% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 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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65/2009. Kth 
A Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. Alapító Okiratának   
módosítása. 
 

 H a t á r o z a t 
 

1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 
Városmenedzser   non-profit kft. Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetben elfogadja. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az Alapító Okirat Cégbírósághoz történő benyújtására . 
3./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Kiskunhalasi Városmenedszer Kft-vel kötendő támogatási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Aradszky Montika Lea  Kiskunhalasi Városmenedzser Non-Profit  Kft. ügyvezetője 
Dr. Hegyes Edina ügyvéd 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

KISKUNHALASI      VÁROSMENEDZSER 
Non-profit Szolgáltató és Tanácsadó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2009. március 30. 

 
Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt 
alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései 
szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására 
egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak 
szerint: 

1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 
 

1) A társaság cégneve:     

Kiskunhalasi Városmenedzser Non-profit Szolgáltató és Tanácsadó  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Kiskunhalasi Városmenedzser  Non-profit Kft.. 
  
1.2. A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.  
  

2. A társaság alapítója: 
 

2.1. A társaság alapítója  
Kiskunhalas Város Önkormányzata  
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
Képviseli: Dr. Várnai László polgármester  
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3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 
  
3.1. Főtevékenység (nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység):  

  
73.20.08 Piac-, közvélemény kutatás 

 
3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységi kör:   
 

58.11.08 Könyvkiadás  
59.13.08 Film-, videó- és televízió program terjesztése  
59.14.08 Filmvetítés  
59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
63.11.08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
63.99.08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás  
70.21.08 PR, kommunikáció 
72.20.08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  
73.11.08 Reklámügynöki tevékenység  
73.12.08 Médiareklám 
74.20.08 Fényképészet  
78.10.08 Munkaközvetítés  
78.30.08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
82.20.08 Teleinformáció 
85.51.08 Sport, szabadidős képzés  
85.52.08 Kulturális képzés  
85.59.08 Máshova nem sorolható egyéb oktatás  
90.01.08 Előadó-művészet  
90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
902.03.08 Alkotó-művészet  
90.04.08 Művészeti létesítmények működtetése  
91.01.08 Könyvtári, levéltári tevékenység  
91.02.08 Múzeumi tevékenység  
91.03.08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
93.29.08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység  
94.99.08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység  
 
3.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi kör: 
 

18.12.08  Nyomás (kivéve napilap)  
18.13.08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
18.20.08 Egyéb sokszorosítás  
41.10.08 Épületépítési projekt szervezése  
42.99.08 Egyéb máshova nem sorolt építés  
47.61.08 Könyv-kiskereskedelem  
56.21.08 Rendezvényi étkeztetés  
58.12.08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
58.14.08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
68.10.08 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele  
68.20.08 Saját tulajdonú bérelt ingatlan adás-vétele  
68.32.08 Ingatlan kezelés  
70.22.08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
78.20.08 Munkaerő-kölcsönzés  

  79.12.08 Utazásszervezés  
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79.90.08 Egyéb foglalás  
81.10.08 Építményüzemeltetés  
82.11.08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
82.19.08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
82.30.08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  

4. A társaság működésének időtartama 
  
4.1. A társaság időtartama: határozatlan 
A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától 
kezdődően december 31. napjáig tart. 

5. A társaság törzstőkéje 
   
5.1. A társaság törzstőkéje 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint készpénzből áll. 
 
Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkezik. 

6. A tag törzsbetétje 
   
6.1. Kiskunhalas Város Önkormányzata . 
Törzsbetét összege: 5.000.000,-Ft   pénzbeli betét 

7. Üzletrész 
  
7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt 
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni 
jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése során képződött nyereség a 
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
  
8.1. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása  esetén osztható fel. 
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése 
folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek 
az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
 
8.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

9. A nyereség felosztásának tilalma 
  
9.1. A tagot a társaságnak a Gt. 4. § (3) bekezdés szerint a gazdasági társaság 
tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, 
az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság 
üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat,  

10. Az alapítói határozat 
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő testülete 
határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket 
a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem tartoznak a 
nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe. 
 
Amennyiben a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken, 
vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve 
ha vagyona a tartozásait nem fedezi, az ügyvezető köteles tájékoztatni 
haladéktalanul a társaság alapító – tagját, az alapító pedig köteles vizsgálatot 
lefolytatni és a szükséges intézkedéseket megtenni.  
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11. Az ügyvezető 
   
11.1. A társaság ügyvezetője: 
    Név: Aradszky Montika Lea 
    Születési helye, ideje: Kiskunhalas 1977..július 25. 
    Anyja neve: Schneider Zsófia 
    Lakcíme: 6400 Kiskunhalas Radnóti M. u 78. 
 
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. július 01. 
A megbízatás lejárta: 2009.június 30. 
11.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok 
előtt, harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját. 
 
11.3. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az  ügyvezető gyakorolja. 
 
11.4. Az ügyvezető hatáskörét az alapító elvonhatja és részére írásban utasítást 
adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ebben az esetben mentesül a 
Gt. 30. §-ban foglalt felelősség alól.  

 
 

12. A cégjegyzés 
  
12.1. A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként 
történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve 
fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan 
aláírja. 
 

13 A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 
 
13.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő 
bizottság megbízatása 2009.április 01. napjától 2011. május 31. napjáig szól. 
  
 A Felügyelő Bizottság tagjai:    
 Név: Pajor  Kálmán  (………….. an.:Molnár Eleonóra.) 
 Lakcím: 6400 Kiskunhalas Dózsa Gy. u.1. 
 
 Név: Dr Martinov  Tibor (…………….  an: Tölgyesi  Irén) 
 Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Fazekas G u.5.. 
  
 Név: Szakál Aurél  (……………. an.Czenczik Klára ) 
 Lakcím: 6400  Kiskunhalas Zsigray J. u.10 
 
13.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
13.3. A felügyelő bizottság legalább három tagból áll. 
 
13.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából 
választ elnököt. . A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; 
határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség 
esetén a felügyelő bizottság ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság 
döntéseiről a felügyelő bizottság elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható 
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a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők száma. A 
felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülést megelőző 8 nappal, a 
napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével.  
 
13.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. 
Feladata a társaság, annak szervei és tisztségviselői működése 
törvényszerűségének, szabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E 
körben ellenőrzi a társaság költségvetésének végrehajtását, a pénz és 
vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a zárszámadást és az alapul szolgáló 
okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és rögzíti saját ügyrendjében a 
fegyelmi eljárás részletes szabályait. 
 
13.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a 
felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e 
minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A 
felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal 
vehetnek részt, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság 
tevékenységéről jelentést tesz a társaság legfőbb szervének. 
 
13.7. A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga 
állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente 
legalább egy alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé 
teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem 
elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés 
megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. 
 
13.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben 
meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági 
társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. 
 
13.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját  
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
 
13.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság 
vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági 
szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő 
bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - 
megvizsgálhatja. 
 
13.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb 
szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
 
13.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb 
szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve 
a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli 
ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 
 
13.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet 
munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet azokat megvizsgálhatja. 
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13.14. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet 
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető-
szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
13.15. Az intézkedésre jogosult alapító Képviselő-testületének  ülését a felügyelő 
szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell 
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető-szerv összehívására a 
felügyelő szerv is jogosult. 
 
13.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyához mérten 
a.) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra, 
b.) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására, 
c.) az Alapító  Képviselő testületének rendkívüli összehívását indítványozza. 
 
13.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
13.18. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) az Alapító Igazgatóságának a tagja, 
b )a társaság ügyvezetője 
 

14. A könyvvizsgáló 
 
A társaságnál könyvvizsgáló működik a Gt-ben és más jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott feladatok ellátására. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a 
könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők bármelyike tesz javaslatot az alapítónak. 
 
A társaság megválasztott könyvvizsgálója: 
 

Cégnév:    ELKO- AUDIT  Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 
Székhely:   6400 Kiskunhalas Kossuth u. 11. 
Cégjegyzékszám:   Bács- Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.  
Adószám:    ................... 
Könyvvizsgálói eng. szám:   000935 
 
Könyvvizsgálatért felelős személy: 
Név:     Vida  József Attila 
Anyja neve:    Matzner Anna 
Lakcím:   6400 Kiskunhalas Bethlen G. tér 6. 
Könyvvizsgálói kamarai ig.. szám:  00280 

 
A könyvvizsgálói megbízatás határozott időre, legfeljebb öt évre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009  április 01. 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 
 
A könyvvizsgáló jogait és kötelezettségeit a társasági törvény 40- 44. §-ai 
tartalmazzák. 
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15. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése 
  
15.1. Az Alapító Okirat módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az 
alapító  Képviselő testületének határozata szükséges. 
 
15.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges. 
 
15.3. A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha: 
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési 
feltétel megvalósult; 
b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 
c) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. másként rendelkezik; 
d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e) jogszabály így rendelkezik; 
f) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h) a Gt-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. (Gt. 65. §) 
 

16. Egyéb rendelkezések 
  
16.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott 
vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
16.2. A társaság tevékenységét jogutód társaságként 2008. július  01. napján kezdi 
meg. 
 
 16.3 Abban az esetben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 
tegyen közzé a társaság, a kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 
 
16.4. A társaság alapítója a jelen alapító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá. 
 
16.5. A jelen alapító okirat módosítás a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 65/2009.Kth sz. határozatán alapul. 
 
 

00018 Új napirendi pont 
 
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok  mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Komoly igény az iskolai felvilágosítás. Oktatásban kellene bevezetni a szellemi és 
egészségügyi fejlődést. Ezt havonta egy-két alkalommal tehetnék meg a védőnők 
vagy a családorvosok. 
Nagyon fontos lenne, de még nem alakult ki annak megfelelő rendszere. Vállalják fel 
az  úttörő  munkát Kiskunhalason. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az elhangzott észrevételre reagálva elmondja, hogy szándékoznak  a felvilágosítással 
foglalkozni. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a  képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
 

No: 22  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >842< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 18:24:04 
 
 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:  
 

 
66/2009. Kth 
Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és  
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.  

 
H a t á r o z a t 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló 2008. évi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
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Dr. Babenyecz Mónika Gyámhivatal vezetője 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00019 Új napirendi pont 
 
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve              
                             2009. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István Népjóléti osztályvezető: 
 
Az „Út a munkához” program keretében a szociális igazgatásról szóló törvény 
módosult.  
A jogszabályváltozás következtében a rendszeres szociális segélyezettek mellett 
megjelent az aktív korúak ellátása is. A munkaképes korú munkanélkülieknek nem 
segélyt hanem munkabért szeretnének adni. 
 
18-55 év közöttiek jelentős létszámban munka nélkül vannak. Nem sok eséllyel 
tudnak elhelyezkedni, így nem maradt más hátra, mint egy segélyezési rendszer, 
amiben adósságot halmoztak fel az emberek.  
Új rendszerben felül kell vizsgálni ezt a létszámot, aminek a határideje március 31 
volt.  
Sajnálatos módon 950 fő  tartozik ebbe a csoportba, ami  tavaly 800 fő volt.  
Munkabért kapnak azok, akiket ki tudnak közvetíteni dolgozni. 
 
Eddig a Városgazda Zrt-n belül közfoglalkoztatásban résztvevők dolgozhattak. Ez a 
rendszer ennél tovább mutat. Olyan intézmények, akik közérdekű feladatot látnak el, 
fogadhatnak ilyen munkavállalókat. Előzetesen felmérték azt, hogy hány embert 
tudnak fogadni ezek az intézmények. 
Felmérés szerint 250 főt lehet kiközvetíteni munkára. 
 
Országos értekezleten hallotta, hogy a megkeresik a gazdálkodó szervezeteket, kik 
tudnának közfeladatra szerződést kötni az önkormányzatokkal és ők is 
foglalkoztatnának akkor munkanélküli embereket. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Az elmúlt évben  többször foglalkozott ezzel a programmal. Társadalmi igény 
alakította ki ezt a lehetőséget. Felerősödött az elmúlt időszakban az a megítélés hogy 
segély helyett munkát próbáljanak  meg adni az embereknek. 
Ez a réteg az aktív korúak közé tartozik. 
Nagyon fontos számára, hogy a segély helyett munkabérnek hívják a folyósított 
összeget. Nem azért kapják, mert munkanélküliek, hanem  munkavégzés 
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eredményeképpen. önbecsülésüket ez erősíti és a szakmai képességük megtartása is 
fontos dolog. 
A program részét képezi az is, hogy azokat az embereket akik a 8 általánost nem 
végezték el, beiskolázzák és így legalább minimális szintű iskolai végzettséghez 
juttatják. Bízik abban, hogy az iskola végzettség megszerzése bizonyos  embereket 
elindít  a tanulás útján, azzal előre léptek. Ez egy Európai Unió által finanszirozott 
projekt, Angliából vették át. Az önkormányzatoknak az 5% önrészt kell biztosítani. 
Mindenképpen támogatásra érett program fekszik előttük. Új irány, amin a 
szociálpolitika elindul. Ezt mindenképpen támogatniuk kell. 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Nem csak az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság  hanem a civil 
szféra, egyházak  a  kistérségi társulás a Munkaügyi Központ is jelen  voltak a 
kerekasztal beszélgetésen. Máris több igényt merült fel, hogy minél több embert 
lehessen foglalkoztatni ennek keretén belül.  Jövedelem szerzésről van szó, ami 
mindenkinek az önértékelését növelné. 
A költségvetésben erre elkülönített 27 millió Ft ezt a célt szolgálja. Ma még nem tudni, 
hogy mekkora igény merült fel . 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Mai körülmények között ez egy mentőöv.  Ez a program helyi szinten talán még nincs 
kidolgozva. Április  8-án a Csipkeházban a megyei iparkamara  vállalkozói 
összejövetelt tart, ahol ezt fel kellene vetni. Fontos, hogy értelmes értéket teremtő 
munkát kapjanak.  
Szét kellene nézni a városban, hogy járhatatlan utak, járdák kijavításával lehetne 
foglalkozni. 
Járható járdák építésére tanyai utak építésére felhasználhatók  ezek a lehetőségek.  
Lakótelepen  park rendezés végezhető. Kevesebb pénzből, de értéket teremtő munkát 
kell biztosítani. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
55-62 év közöttiekről nem szól az előterjesztés? 
Aki nem megfelelően dolgozik, kiesik a segélyezettek közül? 
  
Szilágyi Pál Ferenc képviselő. 
 
Ez a program egy mentőöv, de 5-ből egy főnek nyújt csak segítséget és ideiglenesen. 
2010-es hatások még nem láthatóak. A Levis’ Kft megszűnésének hatása  akkor 
tapasztalható. 
Kilátástalannak itéli a 2010–es évek lehetőségét, mert a program akkori helyzete még 
bizonytalan. 
Sajnos kevés ember számára tud lehetőséget adni, de kell ez a program. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Napirend előtti felszólalása is érintette ezt a témakört. Fontos az előterjesztés a 
munkába juttatás szempontjából.  Aki belekerül ebbe a rendszerbe, annak 
megnyugvást ad. Munkáltatóval személyes kapcsolat alakul ki, amire a későbbiek 
során lehet építeni. 
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Szóba került a 8 osztályt nem végzettek esete. A Vári Szabó Szakképző Iskola végez 
8 osztályt követő   képzést is. Ez a foglalkoztatási program ilyen kimenetet is rejthet 
magában. Elfogadását javasolja. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Támogatandó előterjesztés van előttük. 
Visszaemlékezve a korábbi időkre alpolgármesterként (1990-1994) megkísérelte 
bevezetni a munkaképesek szociális segélyét munkához kötni. Akkor közhasznú 
munkát végezhettek. Akkor kidolgozta a módját és az összes emberi jogi szervezet és 
a kisebbségvédő szervezet tiltakozott és kényszermunkának minősítették. Eltiltották 
tőle ezt a lehetőséget. Ezt követően ahhoz kötötte a segély kifizetését, hogy a 
munkaképes lakós legalább a háza környékét tartsa tisztán és azt ellenőrizték. 
Ez is akadályba ütközött és nem volt szabad ezt a gyakorlatot sem folytatni. 
Ez a program végre segítséget jelent azoknak, akik önhibájukon kívül 
munkaképesként kénytelenek mellőzni a rendszeres juttatást. A munka az 
önbecsülésüket is visszahozhatja. 
Mindenképpen támogatandónak tartja. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Nagyon nagy szerencsének tartja, hogy nem úgy dőlnek el  szociális kérdések, hogy 
valaki kitalál egy elméletet. A rendszer bevezetése előtt, Angliában 8 éven keresztül 
modellezték. Ma már egy jól működő program. 
Átvétele nagy előrelépés.  
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Pajor Kálmán  által kezdeményezett kísérletből jött létre Kiskunhalason a Lehetőség 
Kht. amely éveken keresztül foglalkoztatott munkanélkülieket. Sokan nem voltak 
megelégedve a munkanélküliek munkamoráljával, annak ellenére a város terein, 
parkjain és utcáin meglátszott a Kht.  működése. 
A program bevezetését az utóbbi idők legnagyszerűbb kezdeményezésének tartja  
még akkor is, ha minden negyedik embernek tudnak majd munkát adni. 
Abban bízik, hogy a kezdeti 250 fő létszáma tovább növekszik majd azon lehetőségek 
megteremtésével, amelyet osztályvezető úr említett, hogy gazdasági társaságoknál is 
kérnek lehetőséget erre. 
Ennek  továbbfejlődésében bízik. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A munkanélküliek száma  megdöbbentően sok. Sajnos keveset tudnak foglalkoztatni. 
A munkanélkülieknek lesz egy képzése, segédápolói tanfolyam indul hamarosan. A 
kórházból is hallani, hogy mennyi igény lenne szakképzett dolgozókra.  
A közfoglalkoztatást szervezők száma négy fő lesz.  
Az intézményekkel is egyeztettek és az igényelt létszámot az önkormányzat 
kiközvetítené. 
Meglepte, hogy a Városgazda Zrt. nem igényelt ilyen munkaerőt. 
Támogassák ezt a programot. 
 
Simon István népjóléti osztályvezető: 
 
Az elhangzó észrevételekre reagálva elmondja, hogy  az „Út a munkához” program 
beterjesztését megelőző feltétel volt, hogy a Munkaügyi Központnak be kellett fogadni, 
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meg kellett tárgyalnia a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak és a szociális 
kerekasztalnak.  
 
A program jogosultjai az 52 év  felettiek is. Amennyiben vállalják és van igény a 
munkájukra, kiközvetíthetők. 
Közmunka szervezőkre lehet pályázni. 5 fő létszám tölthető be. 
 
Amennyiben nem működik közre a közmunkára kiközvetített személy, három évre 
kizárja magát a segélyezettek közül. 
A szociális igazgatásról szóló rendeletet is ennek megfelelőn módosítani kell. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek  a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 23  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >843< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 18:53:15 
 
 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:  
 
67/2009. Kth 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi  
közfoglalkoztatási terve. 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi 
Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztésnek megfelelően az 1-5. számú 
mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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1. számú melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervéhez 

 Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 
  

Közterületi segédmunka: 
 ül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz és belvíz elvezető 

csatornahálózat helyreállítása, karbantartása  
 Település belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének 

karbantartása az évszakoknak megfelelő ütemezéssel 
 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 

kivágása 
 Illegális szemétlerakók felszámolása 
 Díszfák, sövények metszése, ritkítása 
 parkerdő gondozása, rendbe tétele 

Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 

segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget. 
 Dajkaként segít a kisgyermekek gondozásában 

Polgármesteri Hivatalnál: 
  A Polgármesteri Hivatalban adminisztratív tevékenység 
  Takarítás a hivatalon belül, folyosók, mosdók, nyílászárók tisztán tartása. 
  Karbantartási munkákkal. 

Sporttelepeknél: 
  Parkgondozási munkák ellátása, zöld területek kezelése 
 Takarítási feladatok ellátása az épületek mosdó helységeinek tisztán 

tartása. 

A Thorma János Múzeum épületében: 
 Teremőri feladatok ellátása. 
 Parkgondozás a múzeum területén kapcsolva az esetleges karbantartási 

feladatokkal. 
 Biztonsági őrként a tárlatok felügyelete. 

A Martonosi Pál Város Könyvtárban: 
 Könyvtárosként besegítés, kapcsolva a technikai feladatokkal. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: 
 Adminisztratív feladatokban segítségnyújtás. 
 Takarítási feladatok ellátása kapcsoltan az épületben található egyéb 

helységekkel    
 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 

kivágása 
  Illegális szemétlerakók felszámolása 
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Kiskunhalas Város Közigazgatási területén működő, Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 
segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget 

 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Közfeladatokat ellátó Gazdasági Társaságoknál: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Játszóterek gondozása, karbantartása, javítása. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Egyházak, Egyházak által fenntartott és működtetett közfeladatot ellátó 
intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 
szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
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Mindazon szervezetek, inézmények akikkel az önkormányzat közfeladatok 
ellátására megállapodást köt: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 
szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 
A tevékenységek köre és a feladatvégzés  igény szerint bővíthető 

 
2. számú melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervéhez 
  

Feladatok várható ütemezése 
  
  

I. negyedév 
 
Közterületi segédmunka: 

 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 
kivágása 

 Díszfák, sövények metszése, ritkítása 
 Téli idénymunka, síktakanítás, hóeltakarítás, utak karbantartása, rendbe 

tétele 
 

Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 

segítséget. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget. 
 Dajkaként segít a kisgyermekek gondozásában 

  
Polgármesteri Hivatalnál: 

 A Polgármesteri Hivatalban adminisztratív tevékenység 
 Takarítás a hivatalon belül, folyosók, mosdók, nyílászárók tisztán tartása. 
 Parkgondozás, kapcsolva az esetleges karbantartási munkákkal. 

 Sporttelepnél: 
 Parkgondozási munkák ellátása, zöld területek kezelése 
 Takarítási feladatok ellátása az épületek mosdó helységeinek tisztán 

tartása. 

A Thorma János Múzeum épületében: 
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 Teremőri feladatok ellátása. 
 Parkgondozás a múzeum területén kapcsolva az esetleges karbantartási 

feladatokkal. 
 Biztonsági őrként a tárlatok felügyelete. 

A Martonosi Pál Város Könyvtárban: 
 Könyvtárosként besegítés, kapcsolva a technikai feladatokkal. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: 
 Adminisztratív feladatokban segítségnyújtás. 
 Takarítási feladatok ellátása kapcsoltan az épületben található egyéb 

helységekkel    
 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 

kivágása 
  Illegális szemétlerakók felszámolása 

  

Kiskunhalas Város Közigazgatási területén működő, Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 
segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget 

 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
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Közfeladatokat ellátó Gazdasági Társaságoknál: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Játszóterek gondozása, karbantartása, javítása. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Idénymunka, közterületek, intézmény külső területének tisztán tartása, a 

zöldterületek kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Egyházak, Egyházak által fenntartott és működtetett közfeladatot ellátó 
intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 
szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Idénymunka, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

Mindazon szervezetek, inézmények akikkel az önkormányzat közfeladatok 
ellátására megállapodást köt: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Az igényelt munkaterületre a munka jellegének megfelelő 
szakalkalmazottak kiközvetítésével. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 idénymunka, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 
 II. negyedév 
 
Közterületi segédmunka: 

 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 
kivágása 

 Díszfák, sövények metszése, ritkítása 
 Település belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének 

karbantartása 
 

Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 

segítséget. 
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 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget. 
 Dajkaként segít a kisgyermekek gondozásában 

  
Polgármesteri Hivatalnál: 

 A Polgármesteri Hivatalban adminisztratív tevékenység 
 Takarítás a hivatalon belül, folyosók, mosdók, nyílászárók tisztán tartása. 
 Parkgondozás, kapcsolva az esetleges karbantartási munkákkal. 

Sporttelepnél: 
 Parkgondozási munkák ellátása, zöld területek kezelése 
 Takarítási feladatok ellátása az épületek mosdó helységeinek tisztán 

tartása. 

A Thorma János Múzeum épületében: 
 Teremőri feladatok ellátása. 
 Parkgondozás a múzeum területén kapcsolva az esetleges karbantartási 

feladatokkal. 
 Biztonsági őrként a tárlatok felügyelete. 

A Martonosi Pál Város Könyvtárban: 
 Könyvtárosként besegítés, kapcsolva a technikai feladatokkal. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: 
 Adminisztratív feladatokban segítségnyújtás. 
 Takarítási feladatok ellátása kapcsoltan az épületben található egyéb 

helységekkel    
 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 

kivágása 
 Illegális szemétlerakók felszámolása 

  

Kiskunhalas Város Közigazgatási területén működő, Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 
segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget 
 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
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 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 

Közfeladatokat ellátó Gazdasági Társaságoknál: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Játszóterek gondozása, karbantartása, javítása. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Egyházak, Egyházak által fenntartott és működtetett közfeladatot ellátó 
intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 
szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Mindazon szervezetek, inézmények akikkel az önkormányzat közfeladatok 
ellátására megállapodást köt: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Az igényelt munkaterületre a munka jellegének megfelelő 
szakalkalmazottak kiközvetítésével. 
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 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 
III. negyedév 
 
Közterületi segédmunka: 

 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 
kivágása 

 Díszfák, sövények metszése, ritkítása 
 Település belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének 

karbantartása 
 

Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 

segítséget. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget. 
 Dajkaként segít a kisgyermekek gondozásában 

  
Polgármesteri Hivatalnál: 

 A Polgármesteri Hivatalban adminisztratív tevékenység 
 Takarítás a hivatalon belül, folyosók, mosdók, nyílászárók tisztán tartása. 
 Parkgondozás, kapcsolva az esetleges karbantartási munkákkal. 

 Sporttelepnél: 
 Parkgondozási munkák ellátása, zöld területek kezelése 
 Takarítási feladatok ellátása az épületek mosdó helységeinek tisztán 

tartása. 

A Thorma János Múzeum épületében: 
 Teremőri feladatok ellátása. 
 Parkgondozás a múzeum területén kapcsolva az esetleges karbantartási 

feladatokkal. 
 Biztonsági őrként a tárlatok felügyelete. 

A Martonosi Pál Város Könyvtárban: 
 Könyvtárosként besegítés, kapcsolva a technikai feladatokkal. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: 
 Adminisztratív feladatokban segítségnyújtás. 
 Takarítási feladatok ellátása kapcsoltan az épületben található egyéb 

helységekkel    
 Parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, sarjhajtások 

kivágása 
  Illegális szemétlerakók felszámolása 
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Kiskunhalas Város Közigazgatási területén működő, Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 
segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget 

 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Közfeladatokat ellátó Gazdasági Társaságoknál: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Játszóterek gondozása, karbantartása, javítása. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
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Egyházak, Egyházak által fenntartott és működtetett közfeladatot ellátó 
intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 
szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Mindazon szervezetek, intézmények akikkel az önkormányzat közfeladatok 
ellátására megállapodást köt: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Az igényelt munkaterületre a munka jellegének megfelelő 
szakalkalmazottak kiközvetítésével. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 
IV. negyedév 
 
Közterületi segédmunka: 

 özterületek téliesítése, parkfenntartás, sarjhajtások kivágása 
 éli idénymunka, utak síktalanítása, hóeltakarítás,  sövények, fák 

metszése, ritkítása 

Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 

segítséget. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget. 
 Dajkaként segít a kisgyermekek gondozásában 

  
Polgármesteri Hivatalnál: 

 A Polgármesteri Hivatalban adminisztratív tevékenység 
 Takarítás a hivatalon belül, folyosók, mosdók, nyílászárók tisztán tartása. 
 Parkgondozás, kapcsolva az esetleges karbantartási munkákkal. 

 Sporttelepnél: 
 Parkgondozási munkák ellátása, zöld területek kezelése 
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 Takarítási feladatok ellátása az épületek mosdó helységeinek tisztán 
tartása. 

A Thorma János Múzeum épületében: 
 Teremőri feladatok ellátása. 
 Parkgondozás a múzeum területén kapcsolva az esetleges karbantartási 

feladatokkal. 
 Biztonsági őrként a tárlatok felügyelete. 

A Martonosi Pál Város Könyvtárban: 
 Könyvtárosként besegítés, kapcsolva a technikai feladatokkal. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: 
  Adminisztratív feladatokban segítségnyújtás. 
 Takarítási feladatok ellátása kapcsoltan az épületben található egyéb 

helységekkel    
 Idénymunka, intézmény, közterületek külső területének tisztán tartása. 
  Illegális szemétlerakók felszámolása 

  

Kiskunhalas Város Közigazgatási területén működő, Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat fenntartásában lévő közfeladatokat ellátó intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, étkeztetésénél nyújt 
segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
 Konyhai kisegítőként a helyi intézményi étkeztetésnél nyújt segítséget 

 

Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 

kezelése 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók 

tisztítása.�Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó 
irányításával. 

 Közfeladatokat ellátó Civil Szervezeteknél: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 

szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
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 Parkgondozás, intézmény külső területének tisztán tartása, a zöldterületek 
kezelése 

 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Közfeladatokat ellátó Gazdasági Társaságoknál: 
 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 

segítésével. 
 Játszóterek gondozása, karbantartása, javítása. 
 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 

eligazításával. 
 Idénymunka, közterület, intézmény külső területének tisztán tartása. 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

Egyházak, Egyházak által fenntartott és működtetett közfeladatot ellátó 
intézményeknél: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Pedagógiai asszisztens a tanulók kisérésénél, szabadidős tevékenységek 
szervezésénél,    bonyolításánál nyújt segítséget. 

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 Idénymunka, intézmény külső területének tisztán tartása. 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 

 

Mindazon szervezetek, intézmények akikkel az önkormányzat közfeladatok 
ellátására megállapodást köt: 

 Adminisztratív tevékenység az intézmény irodai tevékenységének 
segítésével. 

 Az igényelt munkaterületre a munka jellegének megfelelő 
szakalkalmazottak kiközvetítésével  

 Portás teendők ellátása, telefon ügyelettel, idegen személyek 
eligazításával. 

 idénymunka, intézmény külső területének tisztán tartása. 
 Takarítás az intézményen belül, illemhelyek, folyosók tisztítása. 
 Karbantartási munkák elvégzése a helyi karbantartó irányításával. 
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3. számú melléklet 
 

I. 
Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése 

(2008. évi adatok alapján) 
 

 

Közfoglalk
oztatás 

Rendszeres 
szociális 
segély 

S
or

sz
á

m
 

Megnevezés 

Rendsz
eres 

szociáli
s 

segélyb
en 

részes
ülő 
(fő) 

Közfoglalk
oztatásba

n részt 
vett 
(fő) 

Közfoglalko
zta-tás 

Kifizetett összeg 
(Ft/év) 

Létszáma 
(a+b+c): 

865 210    

a) egészség-
károsodott 

54     

b) nem 
foglalkoztat
ott 

790 210    1. 

c) 
támogatott 
álláskereső 

21 0    

2. 

Életkora: 
a) 35 évnél 
fiatalabb 
b) 35-55 év 
közötti 
c) 55 évnél 
idősebb 

 
a) 318 
 
b) 442 
 
c) 52 
 

 
a) 110 
 
b) 100 
 
c) 0 

   

Neme:      
a) férfi 364 140    3. 
b) nő 501 70    

Iskolai 
végzettsége: 

     

a) 8 ált. 
iskola 
alatti 

99 10    

b) 8 
általános  

398 138    

c) 
szakmunká
s-képző 
vagy 
szakiskolai 
végzettségg
el 
rendelkezik 

173 40    

4. 

d) 
gimnázium 

65 12    
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e) 
szakközépi
skola 

64 10    

f) 
technikum 

2 0    

g) főiskola, 
egyetem 

10 0    

Háztartás 
formája: 

     

a) 
családban 
élő 

443 120    
5. 

b) egyedül 
élő 

368 90    

6. 

Folyósított 
segély 
átlagos 
összege 
(Ft/hó/fő)  

28.371    246.626.000 

7. 

Konkrét 
munkafelada
tok 
megnevezése
, felsorolása 
(pl. 
köztisztasági, 
adminisztratí
v stb.) 

  1.Adminiszt
ratív 
feladatok,  
2. 
parkgondoz
ás 
 

  

Munkák 
teljesülése: 

     

I. negyedév 

 45 1.Adminiszt
ratív 
feladatok,  
2.közterület
i 
segédmunk
a 
 

  

8. 

II. 
negyedév 

 57 1.Adminiszt
ratív 
feladatok,  
2.közterület
i 
segédmunk
a 
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III. 
negyedév 

 48 1.Adminiszt
ratív 
feladatok,  
2.közterület
i 
segédmunk
a 
 
 

  

IV. 
negyedév 

 60 1.Adminiszt
ratív 
feladatok,  
2.közterület
i 
segédmunk
a 
 
 

  

9. 
Foglalkoztató
k köre 
(felsorolás) 

  1. 
Polgármest
eri Hivatal; 
2. 
Városgazda 
Zrt. 
 

  

10. 

Foglalkoztatá
sok átlagos 
időtartama 
(nap) 

  90   

Közcélú 
foglalkoztatá
s: 

     

a) tervezett 
összeg 
(saját 
forrással 
együtt) 

   200.070.0
00 

 

b) 
felhasznált 
összeg 

   246.626.0
00 
 

 

11. 

c) ebből 
saját forrás 

   24.662.60
0 

 

Kifizetett 
rendszeres 
szociális 
segély: 

    246.626.000 

a) központi 
forrásból 

    221.963.400 
12. 

b) helyi 
forrásból 

    24.662.600 

Megjegyzés: 
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A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát, hanem a 
2008. évben közhasznú foglalkoztatásban és közmunkában részt vettek létszámát is 
figyelembe kell venni, mivel 2008. évben a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka 
is része volt a közfoglalkoztatásnak. 
 

4. számú melléklet 
II.  

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) 

 
 

Sor-
szám 

Megnevezés 
Aktív korúak 

ellátására 
gosultak (fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók 

(fő) 

(Köz)foglal
-

koztatásb
a nem 

bevonható
k 

(fő) 

Elsősorba
n 

képzésre 
kötelezett 
35 éven 
aluliak 

Aktív korúak ellátására 
jogosultak létszáma (a+b): 

950    

a) rendszeres szociális 
segélyezettek összesen: 109  109  

ebből:     
 egészségkárosodott 54  54  
 55. életévét betöltötte 55  55  
 14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevel és a 
gyermek ellátását 
napközbeni ellátást 
biztosító intézményben  
nem tudják biztosítani 

0  0  

1. 

b) rendszeres 
munkavégzésbe 
bevonhatók 

841 841   

Foglalkoztatásba 
bevonhatók életkora (a+b): 

 841   

a) 35 évnél fiatalabb  340   

2. 

b) 35-55 év közötti  501   
Neme (a+b):  841   

a) férfi  321   
3.* 

b) nő  520   
Iskolai végzettsége:     

a) 8 ált. iskola alatti  110   
b) 8 általános  417   
c) szakmunkásképző 
vagy szakiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik 

 172   

d) gimnázium  64   
e) szakközépiskola  66   
f) technikum  2   

4.* 

     g) főiskola, egyetem  10   
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Háztartás formája:     
a) családban élő  459   

5.* 

b) egyedül élő  382   
Képzésre kötelezett 35 
éven aluliak létszáma 
iskolai végzettségük 
szerint 
(a+b): 

 110  110 

a) 8 ált. iskola alatti  110  110 

6.* 

b) 8 általános  -   
*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 

5. számú melléklet 
Közfoglalkoztatási terv 

az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok 
szerint 

elkezés-re 
állási 
ogatásra 
osultak 

menkénti 
goszlása 

(fő) 

S
o
r
-
s
z
á
m 

Megnevezés 

férfi nő 

Közfelada
tok 

megjelölés
e 

Foglal-
koztatás 
szervezé

se 

Finanszírozá
s összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személyek életkor szerinti 
várható összetétele összesen 
(a+b): 

375 514    

a) 35 évnél fiatalabb 163 175    

1
. 

b) 35-55 év közötti 212 339    
Részben vagy egészben 
közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti 
felsorolása 

 
 
 
 

1. sz. 
melléklet 
tartalmaz
za 

  

b) feladatok várható ütemezése     
I. negyedév  2. sz. 

melléklet 
tartalmaz
za 

  

II. negyedév  2. sz. 
melléklet 
tartalmaz
za 

  

2
. 

III. negyedév  2. sz. 
melléklet 
tartalmaz
za 
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IV. negyedév  2. sz. 
melléklet 
tartalmaz
za 

  

c) megjelölt munka 
szakképesítési szükséglete: 

    

a) 8 általános 59 80    
b) szakképesítés 26 24    
c) középiskola 35 30    
d) felsőfokú képesítés 0 0    

3
. 

A 2. pont szerinti feladatok 
ellátásához szükséges létszám 

120 134    

Rendelkezésre állási támogatásra 
jogosultak képzettség szerinti 
összetétele: 

     

a) 8 általános 229 297    
b) szakképesítés 79 114    
c) középiskola 59 101    

4
. 

d) felsőfokú képesítés 8 2    
Foglalkoztatás szervezésének 
módja: 

    

a) önkormányzat   X  
b) önkormányzati társulás     
c) e célra létrehozott szervezet     

5
. 

d) meglévő más szervezet     
Közfoglalkoztatás 
finanszírozására szükséges 
forrás: 

    

a) önkormányzati    27.000.000 

6
. 

b) központi költségvetés    270.000.000 
 
 

00020 Új napirendi pont 
 
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratának 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  Népjóléti osztályvezető: 
 
A Halasi  Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott  családsegítés   feladatának  
ellátásához csatlakozik Zsana település. Ezt a csatlakozási szándékot minden 
társulási önkormányzatnak el kell fogadnia. Ezt követően lehet a Társulási 
Megállapodást módosítani. 
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Kérdések 

 
Hozzászólások 

 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 24  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >844< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 18:54:36 
 
 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:  
 

 
68/2009. Kth 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ  
Alapító Okirat módosítása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Zsana Község 
Önkormányzata a családsegítés feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ keretében lássa el és az erre vonatkozó Alapító Okirat 
módosítást támogatja.    
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Fődi Gabriella Többcélú Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00021 Új napirendi pont 
 
21.NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: A helyi közművelődési feladatokat is ellátó  szervezetek 2008 évi 
rendezvényeinek és programjainak beszámolója és a 2009. évi terveinek 
jóváhagyása. 
 
Írásos előterjesztés mellékleve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 25  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >845< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 18:55:21 
 
 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:  
 
 
69/2009. Kth 
A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2008. évi rendezvényeinek és 
programjainak beszámolója és 2009. évi terveinek jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az 
1. melléklet szerinti 2008. évi rendezvény- és programtervének beszámolóját és a 
2009. évi programtervét elfogadja. 

 
Felelős: Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30. 
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Értesül: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a 2. 

melléklet szerinti 2008.. évi rendezvény- és programtervének beszámolóját és a 
2009. évi programtervét elfogadja. 

 
Felelős: Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30. 
Értesül: Német Kisebbségi Önkormányzat 
 
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak a 3. 

melléklet szerinti 2008. évi rendezvény- és programtervének beszámolóját és a 
2009. évi programtervét elfogadja. 

 
Felelős: Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30. 
Értesül: Martonosi Pál Városi Könyvtár 
 
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ 

Kulturális és Közművelődési Közhasznú Társaság a 4. melléklet szerinti a 2008. 
évi rendezvény és programtervének beszámolóját és a 2009. évi programtervét 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2010. március 30. 
Felelős: Mester Sándort Humánpolitikai főosztályvezető 
 
Képviselő-testület jelenhatározatáról értesülnek: 
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési 
Közhasznú Társaság ügyvezetője 
Érintettek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00022 Új napirendi pont 
 
22./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Önkormányzati középiskolák és kollégium szakmai beszámolója. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát  lezárja és javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
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No: 26  
 
 

 Szavazás: Nyílt  >846< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 18:56:06 
 
 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:  

 
70/2009. Kth 
Önkormányzati középiskolák és kollégium szakmai beszámolója. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az általa fenntartott érintett intézményekben 
folyó szakmai munka eredményessége mellett elfogadja a 
- Bernáth Lajos Kollégium, 
- Bibó István Gimnázium, 
- II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium 
előző három éves tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület határozatról értesülnek:  
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető,  
Nagy- Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,  
Érintett intézmények vezetői 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 
 

135 



00023 Új napirendi pont 
 
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Civil szervezeteknek nyújtandó támogatások. 
 
Írásos  előterjesztés  mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor  Humánpolitikai főosztályvezető 
 
Kiegészítőjében  a pályázati felhívásban leírt hibás dátumot 2009. évre módosítja.  
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsági ülésen  elhangzott módosító 
indítványt az előterjesztő befogadta. Az őszi fordulót már ennek megfelelően írták ki. 
 
A módosítás: „ A képviselő-testület közzéteszi a mellékelt pályázati felhívást civil 
szervezetek, közösségek, magánszemélyek, kulturális célú gazdasági társaságok és 
intézmények, valamint médiumok részére, melyekben 2009. évi programok, 
események  lebonyolítására lehet pályázni, mindösszesen 2 millió forint értékben.” 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Sajnálja, hogy csak ilyen kicsi keretet tudnak a civilszervezetek számára biztosítani. 
Reméli, hogy a későbbiekben többet tudnak biztosítani. Addig kitartást kér tőlük. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a  vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet elfogadását a bevezetőben elhangzott módosításokkal együtt. 
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No: 27  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >847< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 18:58:23 
 
 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:  
 
71/2009. Kth 
Civilszervezeteknek nyújtható támogatás 
 

H a t á r o z a t 
 

1. A Képviselő-testület közzéteszi a mellékelt pályázati felhívást civil 
szervezetek, közösségek, magányszemélyek, kulturális célú gazdasági 
társaságok valamint intézmények és médiumok részére, melyben 2009. évi 
programok, események lebonyolítására lehet pályázni, mindösszesen 1 millió 
forint értékben.  
 
2. A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok előzetes szakmai 
véleményezésére 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 a szakértői munkacsoport javaslata alapján döntsön a 
támogatások odaítéléséről. 
 
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: 
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke,  
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,  
Boróka Civil Ház vezetője,  
Oláh Adrián, Kovács Ibolya, Csorvási Zoltán, Boross Helga, Dr. Schindler Árpád, 
Gáspár Csaba és Tóth Ilona 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária  jegyző 
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00024 Új napirendi pont 
 
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Bács-Kiskun Megyei Szakképzési non-profit gazdasági 
társasággal fennálló szerződéssel összefüggő kötelezettségvállalás elfogadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelv. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
No: 28  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >848< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 18:59:13 
 
 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:  
 

 
72/2009. Kth 
BKKM-i Szakképzési Non-profit Gazdasági Társasággal fennálló szerződéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás. 
 
 
 
 

H a t á r o z a t  
 

Kiskunhalas város  Képviselő-testülete jóváhagyja a Bács-Szakma Szakképzés 
Fejlesztési és Szervezési Non Profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság közgyűlésének 1/2009./01.27./ számú határozatát és „tagi 
kölcsön” címén engedélyezi          849 600 forint befizetését a 2009. évre. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető 
általa: Rab Zoltán a Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölt 
vezérigazgatója,  
 
Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke,  
Klein Imre a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00025 Új napirendi pont 
 
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend trágya: „Kun összefogás” Konzorciumi szerződés módosítása. 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és  a határozat-tervezetben lévő pontatlanságok 
kijavítását követően javasolja a képviselő-testületnek  a határozat-tervezet 
elfogadását. 
No: 29  
 

 Szavazás: Nyílt  >849< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 19:00:25 
 
 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:  
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73/2009. Kth 
„Kun Összefogás” Konzorciumi Szerződés módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontja 
alapján a 178/2008. Kth.sz. önkormányzati határozatával elfogadott „KUN 
ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerződés módosításait az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. 6.2 b) pontjában a „pontokban” kifejezés a „pontokról” kifejezésre 
változzék.   

 
2. A 6.2. a következő l) ponttal egészül ki:  
„l)  A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a 
következőket:  
- a Hármas-Kerület (Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnökét,  
- azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési 
megállapodást  
  köt.” 
3. A szerződés 6.3. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) döntést arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel 
szerződést köt-e.” 
 
4. A 6.3. pont a következő g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi g) 

pont h) pontra változik:  
„g) döntés a koordinációs bizottság által előkészített költségvetésről.”  
 
5. A 6.5. c) pont „a konzorcium költségvetésének előkészítése” kifejezéssel 

bővül.  
 

6. A 6.8. a következő l) ponttal egészül ki:  
„l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: 
- a Hármas-Kerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét,  
- azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési 
megállapodást köt.” 
 
7. A 6.9. a következő f) és g) pontokkal egészül ki. 
 „f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos nyilatkozatában 
a konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a kilépő tag a tárgyévi 
tagdíjat köteles megfizetni. 
 
g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött 
vagyoni és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt.” 
 
8. A konzorciumi szerződés a következő 7. és 8. pontokkal egészül ki, ezzel 

egyidejűleg a jelenlegi 7-9. pontok jelölése 9-11. jelölésre változik: 
„7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása:  

a) konzorcium bevételei: 
 szerződés 5.2. pontjában meghatározottak 
 jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai 
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 pályázatokból származó bevételek 
 egyéb bevételek 

b) A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely konzorciumi 
tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi tag külön 
bankszámlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot nyithat. A 
számlán történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó banki és egyéb 
jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely kifizetéshez a Bizottság 
előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. 
c) A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell készíteni 
a Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A szerződés 
megszűnése esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni. 
 
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a 
konzorcium célját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és jellegénél 
fogva a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy), abban az 
esetben a Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamely 
szerződő fél gesztorként pályázzon.” 

 
9.   A 10. pontja a következő c) ponttal egészül ki:  
„c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak.” 
 

10.  A „11. Záró rendelkezések” fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint 
módosul. 
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá.” 
 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert az egységes 
szerkezetbe foglalt módosított konzorciumi szerződés aláírására. 
    
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
általa: Ficsor József polgármester - Kiskunfélegyháza, konzorciumi koordinátor   
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00026 Új napirendi pont 
 
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Győrfi Alen motorversenyző támogatási szerződése. 
 
Írásos előterjesztés  mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Érdeklődik, hogy a 400.000 Ft támogatás összege megemelhető? 
 
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az elhangzó észrevételre válaszolva elmondja, hogy ebben állapodtak meg a 
motorversenyzővel. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 30  
 

 Szavazás: Nyílt  >850< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 19:01:23 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   95.00%   79.16% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     5.00%     4.17% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
74/2009. Kth 
Győrfi Alen motorversenyző támogatási szerződése. 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas város Képviselő-testülete hozzájárul Győrfi Alen motorversenyző 400 
000 forint összegben történő támogatásához, mely összeg Spanyol bajnokságban 
való szereplését segíti a 2009. évben, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
mellékelt támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető 
általa:  Györfi Alen, Faster Management,  
Juhász-Kiss Tamás WCC ügyvezetője 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00027 Új napirendi pont 
 
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó 
zártfelépítményes műszaki mentő gépjárműre pályázati elszámolása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
No: 31  
 
 

 Szavazás: Nyílt  >851< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 19:02:31 
 
 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:  
 

 
75/2009. Kth 
Önkormányzati Tűzoltóság országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes műszaki 
mentő gépjárműve pályázati elszámolása. 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés soron 
következő módosításakor a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság országúti 
gyorsbeavatkozó zártfelépítményes műszaki mentő gépjárművének pályázati 
elszámolására 681 eFt önrészt biztosít a Polgármesteri Hivatal 

143 



 
2. Egyúttal elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal az elszámolásból adódó 

681.136,-Ft különbözetet 2009. április 3. napjáig utalja át az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megjelölt egyszámlára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Babud Jenő  Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00028 Új napirendi pont 
 
28./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  A volt Helyőrségi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 32  
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 Szavazás: Nyílt  >852< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 19:03:36 
 
 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:  
 

 
76/2009. Kth 
Volt Helyőrségi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca 7-9. sz. alatti volt 
Helyőrségi Klubra vonatkozó bérleti szerződést Kovács és Társa Bt. (6400 
Kiskunhalas, Petőfi Sándor utca 7-9.) bérlővel 2019. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, amennyiben az a bérlő tervezett beruházásának finanszírozásához 
szükségessé válik, és a bérlő a tervezett beruházást megvalósítja. 
A Képviselő-testület jelen határozatát 2010. március 31. napjáig tartja fenn.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Kovács Gyula Kovács és Társa BT. Kiskunhalas Petőfi u. 7-9. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00029 Új napirendi pont 
 
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Eötvös utca közvilágításának korszerűsítése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
  

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ajánlását az 
előterjesztő befogadja, ezért arról külön nem szavazta. 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
 
No: 33  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >853< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 19:05:16 
 
 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:  
 
 
 
77/2009. Kth 
Eötvös u. közvilágításának korszerűsítése 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete előírja, hogy a Helyi Építésügyi 
Szabályzatban foglaltakkal összhangban a Kiskunhalas, Eötvös utcának a Hősök 
tere - Posta utca közötti szakaszán a kisfeszültségű villamos elosztóhálózat kizárólag 
földkábellel létesíthető.  

 

2. A Képviselő-testület az Eötvös utcai  közvilágítás-korszerűsítés pénzügyi fedezetét 
a DÉMÁSZ Zrt.-vel fennálló „Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, 
karbantartása” c. szerződés keretében kívánja biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
általa: DÉMÁSZ  Zrt. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00030 Új napirendi pont 
 
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Kiskunhalas város Kárpát utca és Bundzsák utca 
kereszteződésének forgalmi rendjének módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Kőrösi Dezső  Műszaki osztályvezető: 
 
Elmúlt év folyamán  a Képviselő-testület módosította Vítéz u. Sárkány u. és a 
Gimnázium u. egy részének a forgalmi rendjét. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen 
Horváth Mihály képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy ezen a területen több 
baleset történt. Jelen előterjesztés arról szól, hogy a forgalmi rendet  
megváltoztatnák. Megerősítenék a  jelenlegi forgalmi rendet, az elsőbbségadás 
kötelező tábla helyett egy állj elsőbbségadás kötelező tábla  kerülne. 
Felfestésekkel is nyomatékot adnának a módosulásnak. 
 
 

Kérdések 
Hozzászólások 

Soós Árpád képviselő: 
 
A szóban forgó kereszteződés a Bundzsák  utcánál balesetveszélyes, mert 
engedélyeztek olyan garázsokat felépíteni, ami a Kárpát utcára a belátást 
akadályozza. 
Az említett  megoldás, talán valamit változtat a helyzeten, de így is problémás ez a 
kereszteződés. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is 
elmondta, hogy  a Kárpát utcába a most felépített ingatlan közelébe kellene egy 
közlekedési tükör. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja. Ismerteti, hogy a Műszaki Osztály 
álláspontja, hogy ez a módosítás az első lépés,  a gyakorlati tapasztalatok alapján a 
későbbiekben is hozható módosító döntés. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
No: 34  
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 Szavazás: Nyílt  >854< Egyszerű 
 Ideje:2009.03.30 19:09:11 
 
 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:  
 

 
78/2009. Kth 
Kárpát u. és Bundzsák u. kereszteződés forgalmi rendjének módosítása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a 
Kárpát u. és a Bundzsák utca kereszteződésében az áthaladási elsőbbséget az 
elsőbbségadási kötelezettség helyett, az ,,Állj, elsőbbségadás kötelező, forgalmi 
rendre változtatja a Bundzsák utcából közlekedők részére. A változtatást, az új 
szabályozást útburkolati jel felfestéssel is meg kell erősíteni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kőrösi Dezső Műszaki Osztályvezető 
Horváth Mihály képviselő 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00031 Új napirendi pont 
 
31./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogutódlási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelv. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Észrevétel nem lévén a vitát elzárja  és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 35  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >855< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 19:09:47 
 
 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:  
 
 
79/2009. Kth 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogutódlási kérelme. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
használatába adott Kiskunhalas, Kőrösi út 17. számú, 1832 helyrajzi számú 
ingatlanon a tanműhelyek építésének építtetői jogutódláshoz, a hozzájárulását 
megadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető általa: 
Érintett 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00032 Új napirendi pont 
 
32./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  VAKÁCIÓ Kht. működésével kapcsolatos hiányosságok 
megszűntetésének kezdeményezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A VAKÁCIÓ Kht működésében észlelnek  bizonyos  hiányosságokat.  Ez tette 
indokolttá, hogy egy vizsgálatot kezdeményezzenek. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Krammer Balázs  tanácsnok: 
 
A Felügyelő Bizottság tagjaként ismerteti, hogy ebben az évben még nem volt a 
felügyelő bizottságnak ülése. Ez is a nagy fokú szervezettlenségből adódik. Kéri, 
hogy írásos meghívót kapjon minden felügyelő bizottsági tag. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megerősíti ezt a tényt azzal, hogy a mai napon sem sikerült a Felügyelő Bizottságnak 
összeülnie. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 36  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >856< Minősített 
 Ideje:2009.03.30 19:12:08 
 
 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:  
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80/2009. Kth 
VAKÁCIÓ Kht.  működésével kapcsolatos hiányosságok 
megszüntetése 
 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Vakáció Kht. 
egyik résztulajdonosa  kezdeményezi a  Kht.  többi  tulajdonosai felé, hogy  a 
taggyűlés rendeljen el vizsgálatot annak megállapítására, hogy a     társasági 
szerződés   korábbi módosításai, a Kht-n belüli tulajdonos változások  jogszerűen 
történtek-e. 
Javasolja a testület  megvizsgálni  a Kht. működésének szabályszerűségét   is. 
A  vizsgálatot  elsősorban a Felügyelő Bizottság végezze el, de külső szakértő 
bevonását is támogatja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy haladéktalanul  
kezdeményezze a taggyűlés összehívását és  javasolja napirendre tűzni  a Kht.  belső 
vizsgálatának elrendelését.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Dr. Krammer Balázs Felügyelő Bizottság tagja 
Szerencsés Ildikó VAKÁCIÓ Kht ügyvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00033 Új napirendi pont 
 
33./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Városvédő és Városszépítő Egyesület tájékoztatója. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A Városvédő és Városszépítő Egyesület nagyon hasznosan működik. 
A tájékoztatóban szereplő események valós dolgok, ezt a mint az egyesület tagja 
erősíti meg. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fejezze ki elismerését a végzett 
tevékenységért. 
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Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő: 
 
Kéri, hogy az előterjesztő tehesse meg észrevételét. 
 
Rácz Fodor Mihály egyesület elnöke: 
 
A kiosztott kis füzetben szerepel,  amit elértek. Másik füzet lenne ami nem sikerült. 
Támogatást kér a Marx tér tájházzá alakításához. Az épület  1780-ban épült és 
alkalmas arra, hogy  tájházzá alakítsák. Már annak is hívják. Nem nagy költséggel 
átalakítható. Átadták hivatalosan az épületet a Halas Galériának. 
A Végh kúriával összeköthető ez az épület.  
Pályázatban is nyerhető erre fedezet. Komoly kulturcentrum lehet a két épület együtt. 
Ez a szabadkéményes Marx tér 1. Alatti épület  egyedülálló. A környékben  nincs 
másik ehhez hasonló. Kiskőrösön a Petőfi Ház hasonló. 
 
Híres Halasiak szoborparkban  már három szobor áll, de  16 szoborhely van. 
 
Régen csinálják a „Szép Ház” pályázatot. Három évenként kiírják ezt a pályázatot., A 
cél az volt hogy a város arculatát adó polgárházak megmeneküljenek. Sok házat 
felújítanak a lakók. 
  
A várossal együtt ápolt  a „ Virágos Város” pályázat. Néha a hírverés nem elég jó, de 
néhány alkalommal szép eredményeket értek el. Városháza folyosóján mutatják be a 
pályázat képeit. Kéri annak támogatását. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Végh kúria és a Tájház  összekötését már a főépítész előkészítette. Egy 
területcserével talán megoldható a két épület összekötése. 
Egyedi épületről van szó. Hamarosan az udvart kitakarítják és indulhatnak a 
tervezett programok. 
 
Amikor a Városi Bíróság épülete renoválásra került, az épület aljában lévő Patika 
megmentéséről megfeledkeztek. Egy Patika Múzeum kialakítható lett volna. 
Több ingatlan felszabadul a városban, ahol a megmentett patika bútorzat  kiállítható. 
Megoldás keresését kéri. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A tervek között emlékezete szerint egy játszóház is szerepelt a két épület 
összenyitása során. 
A kiadványhoz gratulál, amit színvonalasnak tart. 
Érdeklődik, hogy az Egyesületnek  készült olyan honlapja, ahol megtekinthető pl. a 
kiadvány. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A ’70-es évektől tagja volt ennek a szervezetnek. Küzdelmes időszakuk volt a 
kezdetekben. 
Ennek az egyesületnek köszönhető, hogy nem épültek  emeletes házak a Kossuth 
utcán a mai napig is meglévő polgárházak helyére. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
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A Városvédő és Városszépítő Egyesületnek megköszöni a város építésében végzett 
áldozatos munkáját és sok sikert kíván a további munkájukhoz. 
 
Jerémiás Béláné  képviselő: 
 
Megköszöni Rácz Fodor úrnak ezt a 20 éves tevékenységet.  Külön örül mindig a 
„Szép Ház „ és a „Virágos Városért” pályázatnak. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Köszöni a Városvédő és Városszépítő Egyesület elmúlt 20 éves munkáját és a 
tájékoztatóját. További sok sikert kíván munkájukhoz. 
Vélhetően a felvetésekben szereplő feladatok hamarosan megvalósulnak.  
 
 

00034 Új napirendi pont 
 
 
34./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy  a Fácán és a Vörösmarty utca 
kereszteződésében kért közlekedési tábla cserére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Vasút u. és az 53. Sz. főút kereszteződéséből 
szemét elszállításra kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az orvosi rendelő előtti mozgásában 
korlátozottak részére kért parkoló kialakítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a parkolás szabályozásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi szintén Halász Balázs képviselőt, hogy a Rakodó utcai  sínpár felszedésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bokányi Dezső utca parkolási gondjaira 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az interpelláció vizsgálatát átutalja a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság elé. 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelep buszvárakozó 
környezetének javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelep  takarítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a honlap kiegészítésre kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
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A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy a Kun tér forgalmi rendjének 
felülvizsgálatáról kapott választ elfogadja-e? 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a forgalmi rend felülvizsgálatáról 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Tabán városrész útcsatlakozásainak 
javításáról kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a polgárőr egyesületek 
beszámoltatásról kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Horváth Etelka képviselőt kérdezi, hogy  a Szövetség tér takarítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Horváth Etelka  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi  Horváth Etelka képviselőt, hogy a  Katona József utcai  közlekedési tilalom 
feloldására kapott választ elfogadja-e? 
Horváth Etelka  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi szintén a képviselőasszonyt, hogy az 523. sz. főút javítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Horváth Etelka  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Krammer Balázs tanácsnokot, hogy a volt ÁMK kerítésének 
megjavítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
A választ elfogadja, de azóta is több helyen kilyukadt a kerítés. Kezdeményezi annak 
az önkormányzat általi megjavítását. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az un. Olajosok útjának javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
  
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy  a gépjármű ügyintézés okmányirodai eljárás 
kifogásolására kapott Ügyrendi Bizottság választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Nem fogadja el a választ, mert nem ért egyet vele. A matrica ráragasztás módját 
kifogásolja továbbra is, ami a Polgármesteri Hivatal udvarán elvégezhető lenne. Az is 
igazgatási terület. Ezzel szemben több ezer forintos szakszervíz szolgáltatás 
igénybevételére kényszerítik az érintett állampolgárokat. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Igazgatási 
és Nyilvántartási Főosztályvezetője szerint törvénysértő a kért eljárási mód. 
A hivatalos helyiség az iroda és nem a parkolója vagy udvara. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az interpellációt ezzel lezárja. 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd  képviselőt, hogy a foghíj telkek beépítésének 
kifogására kapott Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
határozatát elfogadja-e? 
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Gimnázium és Kossuth utcai lakók 
parkolási gondjára kapott Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság határozatát elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Újra interpellál, mert nem azt vizsgálta a bizottság, amit szeretet volna.  
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a tüdőszűréssel kapcsolatban kapott 
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság határozatát elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
 
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
A Népfront u. és a Szegedi út közötti területen  nagyon elszaporodtak a kis értékű 
lopások száma. Lopnak  tuja fát, amit azután tovább árusítanak, tyúkot, amit 
megesznek. Itteni lakosok kérése, hogy a Polgárőrség vagy rendőrség sötétedés után 
vagy éjszaka  járjon erre a részre. A városnak több ilyen kerülete van, ami átmenő 
forgalommal nem rendelkezik, csak az ott lakók járnak az utcákon. Néptelenek a 
területek. Módja van  azoknak a lopásra, akik ebből tartják fenn magukat. 
 
Vasúti sínek Y találkozásánál ( Kiskunfélegyházi  és Kunfehértói sínpár 
találkozásánál)  illegális szemétlerakó kezd kialakulni. Felszámolását kéri. 
 
Az Átlós utca körforgalom és a Szabadkai utca közötti területén a közvilágítási 
lámpaoszlopok sűrítését kéri. Van járda de az itt lakók az úttesten közlekednek. 
Emiatt sötétedés után ez a szakasz nagyon balesetveszélyes a gyenge közvilágítás 
miatt. 
 
Csalogány u. vasúton túli részén lakók kérik, hogy zúzottkő borítást kapjon utcájuk. 
Bizonyos összeget is hajlandóak ezért befizetni a lakók. Felveszi velük a kapcsolatot, 
ha erre szükség van. 
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¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jerémiás Béláné képviselő. 
 
Széchenyi utca házak falai  a nagy  kamion forgalom miatt megrepedeznek. 
Segítséget kérnek a baj elhárítása érdekében.   
 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Rét utcában a fogászat felől a Víz utcáig az utca széle nagyon elhanyagolt. Van egy 
bodza bokor, amelynek a lombja az úttest közepéig belóg. Az út és a bokor 
rendezését kéri. 
 
 
Csónak utcai gázfedlap javítását kéri. Többször kérte, de nincs megoldás. 
 
Erzsébet  tér 8. alatti házból kérik, hogy a vízdíj elmaradások miatt 
nyomáscsökkentés és víz szolgáltatást megvonása van folyamatban. Akik rendesen 
fizetnek, azok is részesei az elvonásnak. 
Megoldást kérnek. 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Polgár utca, Sáros utca és Kosár utca környékén a kóbor ebek befogását kéri. 
 
Vezér utca még földe út. Nagy kátyúk  kijavítását kéri. 
 
Külterület Füzes puszta és Inoka dűlő útjainak javítását kéri. 
 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Krammer Balázs tanácsnok: 
 
Alsóvárosban érdeklődnek, hogy általános lomtalanítás lesz-e a tavaszi időszakban? 
 
Egy éve nyílt meg a Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. Azóta is elég szemetes a 
város. Rossz nyelvek azt beszélik, hogy akkor volt 10 ember szemetet válogatni ott, 
amikor a TV kamera ott volt és azóta is halomban áll a szemét az udvaron. Nem 
válogatnak, funkciójának nem megfelelően működik.  A zöld autók sem láthatók a 
városban. A telep működéséről kér tájékoztatást. 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
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Elmúlt képviselő-testületi ülésen interpellált a strand terület eladás ügyében, 
vizsgálatot kérve a felelős megállapításáról. Erre a testületi ülésre kérte a választ, 
ami elmaradt. Sürgeti a vizsgálatot. 
 
Az un. Bálint féle dűlőn lakók panaszkodnak ( Keceli út melletti dűlő a téglagyáron 
kívűl Szalai dűlőtől balra a második dűlő) , hogy  túl szűkre kerítették el  véleményük 
szerint nem a telekhatárra készített kerítéssel a dűlőút torkolatot. Nagy forgalmú 
Keceli útra ha valaki jön   kisteherautóval vagy lovaskocsival  és  kanyarodna, erre 
az útra, nem tud. Beláthatatlan és balesetveszélyes ez a torkolat. Szélesítését kéri 
illetve annak megvizsgálását, hogy valóban a telekhatáron  készítettek kerítést. Mivel  
közterületről van szó, a Polgármesteri Hivatal meg tudja vizsgálni. 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Szövetség téren a könyvtár melletti parkban a kiszáradt fákat kivették. Tervezik a 
pótlását? 
 
Sokan a könyvtár melletti parkba  viszik a kutyájukat sétáltatni és  nem 
gondoskodnak a kutyaürülék összegyűjtéséről. 
Vagy a kutyákat tiltsák ki a parkból, vagy a Közterület Felügyelők gyakrabban 
ellenőrizzenek. 
 
 
 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Aradszky Lászlóné képviselő. 
 
A Vadász u. kátyúinak kijavítását kéri. 
 
Tavaszi lomtalanítás idején a Vadász  utcába kérik kihelyezni a konténert. A Petőfi 
utca messze van számukra, ahol szokott lenni konténer. 
 
A Vadász utcában is sok a kóboreb. Kéri befogásukat. 
 
Epreskert utca a szennyvízcsatorna rendszerbe bekapcsolt  terület, de hónap végén 
az átemelő nem működik megfelelő kapacitással és elönti az udvart vagy a lakást a 
szennyvíz. 
Erre megoldást kér. Halasvíz Kft-től nem kaptak segítséget. Azt ajánlották, hogy 
vegyenek nagyobb kapacitású szivattyút. 
Későbbiekben megépítendő szennyvízelvezető csatornák esetében  erre oda kell 
figyelni. 
Megoldást kér. 
 
Szilvás közben évekkel ezelőtt vásárolt építési telket egy állampolgár. Akkor 
kezdődött a kálváriája, amikor az engedélyeztetést megkezdte az építéshez. Akkor 
derült ki, hogy a telekhatárán húzódik a villanyvezeték és emiatt építhet, de 
lakhatási  engedélyt nem fog kapni soha. 
Idézi levelét: „ A telket még a KUNÉP Vállalat idején alakították ki,  majd azt mint 
építési telket értékesítették. A villanyvezetéket 1992-ben létesítették az önkormányzat 
tudtával és beleegyezésével. A műszaki átadáson a vezeték üzembe helyezése ellen 
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kifogás az önkormányzat részéről nem merült fel, pedig tudniuk kellett volna, hogy a 
rendezési terv szerint a telekhatáron történő építkezést ezzel lehetetlenné teszik. „ 
Megoldást kér. 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Bajza u. és a Fazekas G. u. kereszteződésében lévő csapadékvíz elvezető csatorna 
eltömődött. Kitisztítását kéri. 
 
Átlós út és a Szegedi út kereszteződésénél van egy védőkorlát, ami nagyon rossz 
állapotban van. Leszerelését vagy kijavítását kéri. 
 
 
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Az elkerülő út és a Nagy-Szeder utca találkozásánál a csapadékvíz elvezetés nem 
működik. Eső esetén sok homokot kihord a víz sodrása a járdára. Kéri kitakarítani és 
a vízelvezetést megoldani. 
Kanizsa téren a kisposta és ott lévő söröző nagy forgalmat generál. Füves részen is 
parkolnak. Főkertésztől  választ kapott, elkészült a csőkorlát a füves rész előtt, de az 
ígéret másik része a füvesítésre vonatkozott. Itt az ideje, kéri megvalósítani. 
A csinosan kialakított sportpálya környékén a járda széleken kéri a füvet lenyírni, 
hogy ne nője be a fű a térburkolatot. 
 
 
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A piaccsarnokban megszűnt a baromfi árusítása, amire továbbra is igény van.  
Visszaállítását kéri. 
 
¦ 12_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Kárpát Gyógyszertárral szemben egy lámpaoszlopot kivettek de nem szállítják el. 
Intézkedést kér. 
 
Radnóti utcai játszótéren a köteles mászóka kötelét szétbontották. Cseréjét kéri. 
 
Országzászló emlékmű bal oldalán a hibát kéri kijavítani. 
 
¦ 13_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A nagyobb játszóterek környékén áprilistól októberig egy mobil WC kihelyezését kéri 
és kézmosási lehetőség biztosítását. 
Erzsébet királyné téren épült utoljára játszótér és az általa kértekre ígéret volt. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
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 
 
    
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
 
(: Aradszky Lászlóné :)     (Jekő Attila:) 
 
 
 
 
 
 
 
Képviselő-testületi ülés  befejezésének időpontja:19:53:05 
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