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A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület
  
Dátum: 2010. június 28. 13.59

Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme 

Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Dr. Várnai László polgármester 1 MSZP
2.
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 Polgári Frakció
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP
10. Jekő Attila               1 MSZP
11. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ-KDNP
12. Dr. Komáromi Szilárd 1 Polgári Frakció
13. Kószó János 1 MSZP
14. Dr. Krammer Balázs 1 FIDESZ-KDNP
15. Máté Lajos 1 FIDESZ-KDNP
16. Dr. Nagy András Péter                                                 1 FIDESZ-KDNP
17. Dr. Nagy Lajos 1 Polgári Frakció
18.
19. Soós Árpád 1 FIDESZ-KDNP
20.  Szabó Károly 1 MSZP
21. Dr. Szász Éva 1 Polgári Frakció
22. Szilágyi Pál Ferenc 1 FIDESZ-KDNP
23. Váradi Krisztián 1 MSZP
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt 1 MSZP

(  22 fő 91,66 % )

Távolmaradását bejelentette:

1. Lukács László alpolgármester
1FIDESZ-KDNP

2. Pajor Kálmán 
1FIDESZ-KDNP
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(2 fő 8,33 %)
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Andrea Szervezési osztályvezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési  

főosztályvezető
Orosz Jánosné Ellenőrzési és Rendészeti  

főosztályvezető
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Simon István Népjóléti osztályvezető
Barta József Városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész 
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Szalontai Mária könyvvizsgáló
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt.  

igazgatósági tagja
Bucsi Ferenc Halasi Városgazda Zrt.  

igazgatósági tagja
Brassó Imre Albert Harkakötöny Község 

polgármestere
Rostás László Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője
Vili Gábor Víziközmű Társulat 

intézőbizottságának elnöke
Víghné Gönczöl Beáta jelölt

Dr. Várnai László polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselőből 22 fő jelen  
van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Halász Balázs és Horváth Etelka képviselőket.

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.

NAPIREND ELŐTT:

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:

Jerémiás Béláné képviselő:

Megrendítő  képeket  láthattak  az  elmúlt  időben  a  televízióban  és  az  újságokban.  Elöntött  
falvakat,  összedőlt  házakat,  tönkrement  mezőgazdasági  területeket.  Az  összefogást  is  
láthatták, ahogy a helyiek az önkéntesekkel építették a gátakat és mentették az értékeket.
Szívszorító  volt  látni  az  embereket,  akik  mindenüket  elvesztették  és  reménytelenné  váltak.  
Veszteségeik  óriásiak,  úgy  érezték,  összetört  az  életük.  Ekkor  az  ország  összefogott.  
Megszervezik a gyűjtéseket és eljuttatják oda, ahol legnagyobb a szükség. Kiskunhalasról is  
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egyéni  kezdeményezésre,  az  egyházakkal  összefogva,  néhány  alkalommal  már  juttattak  el  
adományokat az árvíz sújtotta területekre.
Több önkormányzat javasolta, hogy szerényebben ünnepeljék augusztus 20-át és a tűzijátékra  
szánt  pénzt  a  bajba  jutottak  megsegítésére  fordítsák.  Javasolja,  hogy  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzata is csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez és ajánlja fel a tűzijátékra szánt  
összeget  az  árvízkárosultak  javára.  A  kiskunhalasiak  közül  ezzel  sokan  egyetértenek.  A 
lényeg, hogy segítsenek. 

Dr. Várnai László polgármester:

Tárgyaltak már erről. A január 1-jei tűzijáték marad el és az arra szánt összeget előzetesen 
felajánlják.

Hunyadi Péter képviselő:

Hosszú évek óta húzódó, megoldatlan problémát szeretne a képviselő-testület elé tárni. Több  
kiskunhalasi lakos, főleg a városközpontban lakók keresték meg, hogy tavasztól-őszig szinte  
minden éjszaka, különös tekintettel a hétvégékre, fiatalok randalíroznak a belvárosban. Ez  
estétől-reggelig tartó hangoskodást, vagyis csendháborítást, kontroll nélküli ivászatot jelent.  
Ennek  következtében  elszabadulnak  az  indulatok,  egymás  és  az  arra  járók  testi  épségét  
veszélyeztetik,  házak falait  graffitivel  csúfítják  el,  szemetelnek.  Gördeszkákkal,  motorokkal  
rongálják a térburkolatot. A környéken lakók nyaranta szinte élhetetlennek tartják a várost.  
Az éjszakai nyugalmuk nem biztosított a nagy hangerővel száguldozó motorok miatt. 
A tisztes adófizető állampolgárok alapvető jogai sérülnek. Ilyenek a nyugodt pihenés, a tiszta  
levegő és a biztonsághoz való jog. Kik fizetik meg mérhetetlen szemét eltakarításának az árát,  
az okozott károk helyreállítását? Mindannyian, a dolgozó, adófizető állampolgárok. 
Hol vannak a szülők? Észreveszik-e, ha gyermekük alkohol vagy drog befolyása alá kerül? Be  
kell  látni,  hogy nem járhatnak tovább szemellenzőben,  csak mert  kellemetlen  szembesülni  
ezekkel  a  gondokkal.  Ne  hárítsák  el  maguktól  a  felelősséget  azzal,  hogy  nincs  megfelelő  
jogszabály, vagy nincs pénz bizonyos intézkedések megtételére. Ne a kifogást keressék, hanem 
közös akarattal és elhatározással dolgozzanak a probléma megoldásán, hiszen mindannyian 
szem előtt tartják a város polgárainak érdekét. 
Képviselőként, szülőként szívügyük az ifjúság védelme is, ezért arra kéri képviselőtársait, az  
érintett szülőket, rendőrséget, ifjúsági szervezeteket, pedagógusokat, hogy közösen keressenek 
megoldást. Az érintettek összefogásának véleménye szerint meg lesz az eredménye. 
Az éjszaka nyomait csak hétfő délelőtt takarítják el Kiskunhalason. Kéri, hogy már a reggeli  
órákban  kezdődjön  meg  a  takarítás  sok  más  város  gyakorlatához  hasonlóan,  ahol  ilyen  
jelenségek vannak. 

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

A mai képviselő-testületi ülésen lesz szó az épített értékekről, de véleménye szerint a városnak  
vannak egyéb értékei is. Még akkor is, ha láthatóan egy kisvárosban, vagy talán egyre kisebb 
városban is élnek. Fontos ezekre az értékekre felhívni a figyelmet.
Vannak olyan gyűjtemények, amelyeknek a sorsa rendezetlen. 
A  Nagy-Szeder  gyűjtemény  sorsa  is  ilyen.  Bízik  benne,  hogy  még ennek  a  testületnek  az  
idejében meg lehet oldani. Volt már kezdeményezés az előző ciklusban is. A könyvtárat bízta  
meg  a  képviselő-testület  azzal,  hogy  lehetőség  szerint  segítse  elő  Nagy-Szeder  István  
díjazását. Nem került rá még sor. 
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A Thorma János Múzeum egy nagyszerű kezdeményezéssel hívja fel a figyelmet a Diószegi  
gyűjteményre.  Még  mindig  vannak  bizonytalan  helyzetben  lévő  képek.  Véleménye  szerint  
képeket meg kellene vásárolnia a városnak. Tudja, hogy nem kis összegről lenne szó, mégis  
úgy gondolja, hogy tartoznak ezzel a művésznek. 
A Pro Urbe Díjjal kitüntetett Zag László temetése után látott egy műsort a televízióban. Volt  
egy  hasznos  sorozat,  melyben  a  városi  kitüntetésben  részesített  személyekről  portréfilmet  
készítettek. A gazdasági válság és egyéb okok miatt ez a sorozat megszűnt. Bízik benne, hogy  
akár Polgármester Úr, akár a képviselő-testület a közeljövőben lehetőséget teremt a sorozat  
folytatására. 
A nyári szünet miatt többen utaznak, mellyel együtt jár a balesetveszély. A Vöröskereszt helyi  
vezetőjeként kéri mindazokat, akik a nyári szünetben is fontosnak érzik a véradás mozgalmát,  
azok  segítsenek  bajba  jutott  embertársaikon.  Figyeljék  a  felhívásokat,  hirdetményeket,  
amelyeken véradókat toboroznak, mert megnyugtató érzés másokon segíteni.

Aradszky Lászlóné képviselő:

Aki figyelemmel kísérte a testületi üléseket, megtapasztalhatta, hogy az elmúlt hónapok során  
sok  kérdés  megoldását  kísérték  viharos  szócsaták,  személyeskedésig  fajuló  sértő  
megjegyzések. Sokan nem tetszésüket fejezték ki emiatt. Ennek oka, hogy hosszú hónapok óta  
nincs párbeszéd és egyeztetés a frakciók és vezetőik között. Kabinetülésekre már régóta nem  
hívja őket a Polgármester Úr. Egyeztetések nélkül küldik ki az előterjesztéseket és azonnal  
támadják a Fidesz frakciót, amikor egyes témákban más a véleményük. 
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt MSZP és Polgári Frakció tagjai! Ha demokratának tartják  
magukat és valóban a város érdekében akarnak tevékenykedni, úgy a jövőben próbáljanak  
meg együttműködésre törekedni a merev ellenzékieskedés  helyett. 

Dr. Várnai László polgármester:

Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  az  523-103-as  telefonszámon  lehet  őt  elérni.  Nem 
tapasztalta,  hogy a Fidesz  frakció  egyeztetni  szeretne  vele.  A bizottsági  ülések maguk az  
egyeztetés  színterei.  Ő,  dr.  Ferenczi  Mária  jegyző  és  a  hivatal  dolgozói  is  a  képviselők  
rendelkezésre állnak.

Halász Balázs képviselő:

Köszönet  jár  mindazért,  amit  a  kiskunhalasiak  tettek  az  árvízkárosultak  megsegítésére.  
Kiskunhalas  elsőként  mozdult  meg.  A  sok  vállalkozóktól  és  magánszemélyektől  érkező 
felajánlást több vállalkozó segítségével sikerült eljuttatni Edelénybe. Az ottani polgármester  
személyesen  vette  át  az  adományokat.  Kimagasló  mennyiséget  vittek  2  kamionnal  és  14  
utánfutóval. Ahol lehetett, a Halasmédia Nonprofit Kft. is képviseltette magát. Ez így van jól.  
Kiskunhalas mindig az elsők között segített a történelemben. Büszkék lehetnek erre, nem kell  
szégyenkezniük. Az edelényi polgármester ígéretet tett arra, hogy a helyzet rendeződése után  
látogatást tesz Kiskunhalason. Üdvözletét és köszönetét küldi. Szeretettel várják. 

Máté Lajos képviselő:

Az együttműködésre valóban nagy szükség van, aminek hiányában vannak majdnem a ciklus  
eleje  óta.  A  ciklus  vége  felé  haladva  még  inkább  igaz  ez.  Már  a  képviselő-testületi  ülés  
időpontjának  elhalasztásában  sem  tudtak  megállapodni.  A  Fidesz-KDNP  frakció  levelet  
küldött Polgármester Úrnak azzal a kéréssel, hogy hétfő helyett szerdai napon ülésezzen a  
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képviselő-testület,  tekintettel  arra,  hogy  Lukács  László  alpolgármester  országgyűlési  
képviselői  teendői  miatt,  Pajor  Kálmán képviselő  orvosi  kontrollvizsgálata  miatt  nem tud  
jelen lenni. Méltányolhatónak tartották a kérésüket. 
Egyszer már előfordult egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen tavaly, hogy a kórház további  
működésével  kapcsolatos  ülést  akkor  tartottak,  amikor  a  Fidesz-KDNP  frakció  3  tagja  
külföldön tartózkodott. Akkor nem jelentek meg emiatt.
Véleménye  szerint  az  együttműködési  készségüket  bizonyítja,  hogy  most  megjelentek,  bár  
felmerült a távolmaradás gondolata is.
Polgármester Úr fent elhangzott ajánlatát nem tartják az együttműködési kézség jelének.
Nagy  horderejű  előterjesztések  úgy  kerülnek  a  képviselő-testület  elé,  hogy  nem  mentek 
keresztül előzetesen egyeztetésen. Ez nem azt mutatja, hogy együttműködésre, a közös nevező  
megtalálására törekszik a polgármester. Kíváncsi lesz, hogyan tudja majd kialakítani ezt az 
együttműködést, ha újra jelölteti magát a polgármester.

Dr. Várnai László polgármester:

A  képviselő-testület  úgy  határozott  korábban,  hogy  június  28-án  lesz  a  testületi  ülés.  A 
polgármesternek nincs módja felülírni ezeket az időpontokat. Ehhez a határozathoz igazítja ő 
is és az apparátus is a munkáját. Szerdán négy programja van. Polgármester nélkül is lehet  
testületi ülést tartani, de nem úgy működik, hogy a Fidesz frakció bejelenti. 
A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvényben  előírt  kötelezettsége  a 
képviselőnek a testületi  ülésen való megjelenés,  nem együttműködés kérdése. Előfordulhat,  
hogy valaki nem tud eljönni, ami nem jelenti azt, hogy egyes emberek kívánságát teljesíti 24 
ember. A képviselő meghatározott munkarend szerint végzi a munkáját. 
Örül neki, hogy a Fidesz frakció tagjai annak ellenére mégis jelen vannak, pedig korábban  
azt jelezték, nem érnek rá. Az együttműködés fegyelmezettség és a jogszabályok betartásának 
kérdése. A későbbiekben is ragaszkodni fog a jogszabályok megtartásához. 

Szabó Károly képviselő:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény változása és a hozzá kapcsolódó pénzügyi  
rendelkezések  miatt  a  közös  képviselői  tevékenységet  üzletszerűen  végzőknek  az 
okmányirodában be kell jelentkezniük. Az ügyintéző Juhász Mária, aki felhatalmazta, hogy  
mindezt  elmondja.  A  határidő  már  lejárt.  Akik  ezt  nem  tették  meg,  APEH  büntetésre  
számíthatnak. 
Jáger Levente segítségét kéri a sajtó részéről, hogy szélesebb körhöz is eljussanak ezek az  
információk. 
Többen  jelezték,  hogy  szeretnének  társasházi  képviseletet  ellátni  és  az  ehhez  szükséges 
végzettséget megszerezni. A tanfolyam szervezését megkezdték, 120 ezer Ft körüli összegbe  
kerülni majd és megfelelő számú jelentkező esetén a Vári Szabó István Szakközépiskolában 
indul.
Javasolja,  hogy  a  Százszorszép  Óvodától  érkezett  és  az  önkormányzat  tagjaihoz  intézett  
levélre közösen válaszoljanak. Szívesen áll rendelkezésre egy fórum megtartása esetén.

2.) TÁJÉKOZTATÓ  A  KÉT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  ÜLÉS  KÖZÖTT  TÖRTÉNT 
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.

Tájékoztató írásban mellékelt. 

Dr. Várnai László polgármester:
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Az  írásos  tájékoztatót  kiegészítve  elmondja,  hogy  Kiskunhalason  volt  a  nagycsaládosok  
regionális szervezetének gyermeknapja is, ami a Kertvárosi Általános Iskolában bonyolítottak  
le 1 héttel később, mint a rendes gyereknap. 
Nagy siker mellett lezajlott a Kántor András Veteránautók és Motorok Találkozója.
A  vis  maior  alapra  Kiskunhalas  is  pályázott  mintegy  9  millió  Ft  értékben.  A  helyszíni  
ellenőrzése  a  múlt  héten  megtörtént  és  remélhetőleg  az  önkormányzat  harmadfokú 
árvízkészültség során elhasznált anyagi forrásait kompenzálják. 

Fentieket  követően  javaslatot  tesz  az  ülés  napirendjére  a  meghívó  szerint,  azzal  a  
módosítással, hogy utolsó napirendi pontként javasolja tárgyalni az osztós anyagként érkezett  
„KEOP-7.2.4.0./B.  pályázathoz  („Kiskunhalas  Jókai  utcai  hulladéklerakó,  mint  szennyező  
forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”) kapcsolódó Támogatási szerződés  
megkötése és pályázatelőkészítési szakasz vonatkozása.” című  előterjesztést.
Az „Aljegyzői pályázat kiírása” című napirendi pontot visszavonja, mert a bizottságok sem 
támogatták.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel  nem lévén,  az  általa  ismertetett  és  a  jóváhagyott  munkatervben  nem szereplő  
napirendi pontokkal együtt javasolja megállapítani a napirendet. 

No: 1 

Szavazás: Nyílt >1283< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 14:38:07

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: 

123/2010. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása.
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H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére kiküldött meghívón szereplő  
napirendek  közül  a  „Aljegyzői  pályázat  kiírása.”  című  előterjesztést  leveszi,  a  „KEOP-
7.2.4.0./B. pályázathoz („Kiskunhalas Jókai utcai hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a  
lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”) kapcsolódó Támogatási szerződés megkötése 
és pályázatelőkészítési szakasz vonatkozása" című osztós előterjesztést felveszi napirendjére.  
Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:

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

2. Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása.

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

4. Közszolgáltatási szerződés aláírása.

5. Bernáth Lajos Kollégium pályázati önerejének kiegészítése.

6. Körjegyzőség létrehozása.

7. Közbeszerzési Szabályzat.

8. 2010. évi sporttámogatási keret felosztása.

9. „Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Nonprofit  
Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
kötendő megállapodás a Vári-Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium Kőrösi úti Tanműhelyének használati joga 
kiterjesztéséről” szóló megállapodás módosítása.

10. Az önkormányzati alapítású közalapítványok 2009. évi tevékenységének 
pénzügyi beszámolói.

11. Beszámoló a 40. Nemzetközi Díjugrató Lovasverseny 
megrendezéséről és pénzügyi eredményeiről.

12. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló 
beszámoló.

13. Kiskunhalas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervének felülvizsgálata.

14. 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok.

15. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.
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16. Óvodák nevelési programjainak módosítása.

17. Tehergépjármű forgalom elterelése Kiskunhalas belvárosából.

18. Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése 
(KEOP-2009-7.1.2.0.2008.0215) c. projekthez követendő díjpolitika. 

19. 2010. évben tervezett közvilágítás fejlesztés.

20. Kárpát utca útburkolat felújítása.

21. A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. által bérbe adandó 
ingatlan.

22. A köztemető üzemeltetés 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

23. A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás 
éves tevékenységéről szóló beszámolója.

24. Közút- és ingatlanfejlesztéshez szükséges terület biztosítása.

25. Hozzájárulás sportpálya építéshez. 

26. „EU-szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért
” című pályázathoz saját forrás biztosítása.

27. Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút megvalósításához szükséges 
egyes területek tulajdonba vétele. 

28. „A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése  
Kiskunhalason” című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.

29. Bányaszolgalmi jog alapításához való hozzájárulás.

30. Dong-éri út tulajdonrészének és a 3372 hrsz. alatti ingatlannak a 
megvásárlása.

31. Kiskunhalas, 41498/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

32. Az Ipari Parkban 34.111 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 

33. Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása.

34. A kiskunhalasi Csetényi Emlékpark (Kiskunhalas hrsz.: 2358/4 sz.,  
2358/5 sz. növény- és állatvilágát bemutató 2 db információs tábla 
kihelyezése.

35. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázati kiírásának pontosítása 
és módosítása a Kiskunhalas város közigazgatási területén bejegyzett  
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civil szervezetek, médiumok, kulturális célú gazdasági társaságok és 
magánszemélyek kezdeményezései részére.

36. Dr. Vári-Szabó István (1827-1906) kiskunhalasi polgármester, a régi  
református temetőben található, hibás adatokat tartalmazó 
emléktáblájának lecserélése.

37. Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi szövetség a családért” 
mozgalomhoz.

38. Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról.

39. Tájékoztató a KNKSE jelenlegi helyzetéről és működésének lehetséges 
további irányairól.

40. KEOP-7.2.4.0./B. pályázathoz („Kiskunhalas Jókai utcai  
hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott 
szennyezés megszüntetése”) kapcsolódó Támogatási szerződés 
megkötése és pályázatelőkészítési szakasz vonatkozása.

41. Interpellációs válaszadás.

Képviselői interpelláció.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző

NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

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

Dr. Várnai László
polgármester

2.) Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása. Dr. Várnai László
polgármester

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

Dr. Várnai László
polgármester

4.) Közszolgáltatási szerződés aláírása. Dr. Ferenczi Mária 
jegyző

5.) Bernáth Lajos Kollégium pályázati önerejének kiegészítése. Dr. Várnai László
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polgármester

6.) Körjegyzőség létrehozása. Dr. Várnai László 
polgármester

7.) Közbeszerzési Szabályzat. Dr. Várnai László 
polgármester

8.) 2010. évi sporttámogatási keret felosztása. Váradi Krisztián  
ISIB elnöke

9.) „Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Nonprofit  
Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársasággal  
kötendő megállapodás a Vári-Szabó István Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium Kőrösi úti Tanműhelyének használati joga 
kiterjesztéséről” szóló megállapodás módosítása.

Dr. Várnai László 
polgármester

10.) Az önkormányzati alapítású közalapítványok 2009. évi  
tevékenységének pénzügyi beszámolói.

Dr. Várnai László
polgármester

11.) Beszámoló a 40. Nemzetközi Díjugrató Lovasverseny 
megrendezéséről és pénzügyi eredményeiről.

Dr. Várnai László
polgármester

12.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló 
beszámoló.

Dr. Várnai László
polgármester

13.) Kiskunhalas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervének felülvizsgálata.

Dr. Várnai László
polgármester

14.) 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok. Dr. Várnai László
polgármester

15.) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása. Dr. Várnai László
polgármester

16.) Óvodák nevelési programjainak módosítása. Dr. Várnai László
polgármester

17.) Tehergépjármű forgalom elterelése Kiskunhalas belvárosából. Dr. Várnai László 
polgármester

18.) Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának 
fejlesztése (KEOP-2009-7.1.2.0.2008.0215) c. projekthez követendő  
díjpolitika. 

Dr. Várnai László
polgármester

19.) 2010. évben tervezett közvilágítás fejlesztés. Dr. Várnai László
polgármester

20.) Kárpát utca útburkolat felújítása. Dr. Várnai László
polgármester
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21.) A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. által bérbe adandó 
ingatlan.

Dr. Várnai László
polgármester

22.) A köztemető üzemeltetés 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Dr. Várnai László
polgármester

23.) A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési  
szolgáltatás éves tevékenységéről szóló beszámolója.

Dr. Várnai László
polgármester

24.) Közút- és ingatlanfejlesztéshez szükséges terület biztosítása. Dr. Várnai László
polgármester

25.) Hozzájárulás sportpálya építéshez. Dr. Várnai László
polgármester

26.) „EU-szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért
” című pályázathoz saját forrás biztosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

27.) Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút megvalósításához 
szükséges egyes területek tulajdonba vétele. 

Dr. Várnai László
polgármester

28.) „A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése  
Kiskunhalason” című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

29.) Bányaszolgalmi jog alapításához való hozzájárulás. Dr. Várnai László
polgármester

30.) Dong-éri út tulajdonrészének és a 3372 hrsz. alatti ingatlannak a 
megvásárlása.

Dr. Várnai László
polgármester

31.) Kiskunhalas, 41498/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése. Dr. Várnai László
polgármester

32.) Az Ipari Parkban 34.111 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. Dr. Várnai László
polgármester

33.) Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása. Dr. Várnai László 
polgármester

34.) A kiskunhalasi Csetényi Emlékpark (Kiskunhalas hrsz.: 2358/4 sz.,  
2358/5 sz. növény- és állatvilágát bemutató 2 db információs tábla  
kihelyezése.

Varga Judit
Halasi Nemes 
Tanács ügyvivője

35.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázati kiírásának 
pontosítása és módosítása a Kiskunhalas város közigazgatási területén 
bejegyzett civil szervezetek, médiumok, kulturális célú gazdasági 
társaságok és magánszemélyek kezdeményezései részére.

Varga Judit
Halasi Nemes 
Tanács ügyvivője

36.) Dr. Vári-Szabó István (1827-1906) kiskunhalasi polgármester, a régi  Varga Judit
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református temetőben található, hibás adatokat tartalmazó 
emléktáblájának lecserélése.

Halasi Nemes
Tanács ügyvivője

37.) Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi szövetség a családért” 
mozgalomhoz.

Varga Judit
Halasi Nemes
Tanács ügyvivője

38.) Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról. Dr. Várnai László 
polgármester

39.) Tájékoztató a KNKSE jelenlegi helyzetéről és működésének lehetséges  
további irányairól.

Váradi Krisztián
ISIB elnöke

40.) KEOP-7.2.4.0./B. pályázathoz („Kiskunhalas Jókai utcai  
hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott  
szennyezés megszüntetése”) kapcsolódó Támogatási szerződés 
megkötése és pályázatelőkészítési szakasz vonatkozása.

Dr. Várnai László 
polgármester

41.) Interpellációs válaszadás.

Képviselői interpelláció.

00001 Új napirendi pont

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

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

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet  
elfogadását.

No: 2 
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Szavazás: Nyílt >1284< Minősített
Ideje:2010.06.28 14:40:17

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: 

Dr. Várnai László polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 9/2010. (VI.30.) sz.  
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2010.(VI.30) 

önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

2/2010. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alkotmány 44/A.§ (2) bek. a.)  
pontjában  meghatározott  feladatkörében  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  
LXV.tv.16.§  (1)  bekezdésben,  valamint  az  államháztartásról  szóló  1992.évi  XXXVIII.  
törvény  65.§-ban  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat  2010.évi  
költségvetéséről szóló 2/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak  
szerint rendelkezik. 

1.§

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(III.10.) önkormányzati  
rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§-a az alábbiakra módosul: 

„/2/  A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  intézmények  és  kisebbségi  
önkormányzatok 

2010. évi bevételi és kiadási főösszegét 7  755  486  E  Ft-
ban,
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ezen belül:

- költségvetési bevételek összegét 6 113 881  E Ft-ban,
- költségvetési kiadások összegét 7 644 641 E Ft-ban, 
- költségvetési hiány összegét 1 530 760 E Ft-ban állapítja meg. 

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

2010. évi összesített hiányt     1 641 605 E Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a 2.bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak  
szerint hagyja jóvá: 

A hiány belső forrásból történő finanszírozása:
- működési pénzmaradvány: 165 403 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány :  274 017 E Ft.

A hiány külső forrásból történő finanszírozására

Működési célú hitelfelvétel: 448 185 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel:  754 000 E Ft

A költségvetés főösszegén belül

- működési célú kiadást 5 728 788 E Ft-ban,
a kiadásokon belül:

- a személyi kiadásokat 2 124 595 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                560 015 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 285 618 E Ft-ban,
- működési célú hitel törlesztését                                           30 000  E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást      1 554 465  E Ft-ban,
- céltartalékot         104 095  E Ft-ban,
- általános tartalékot                 70 000   E Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást:  2 026 698  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- az önkormányzat felhalmozás összegét 1 912 776 E Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét                 33 077 E Ft-ban,
- hiteltörlesztést                 80 845 E Ft-ban,
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- céltartalékot             - E Ft-ban 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást             -  E Ft-ban,    

állapítja meg”
2.§

A R 2.§-a a következő  (27) bekezdéssel egészül ki: 

Az eredetileg központosított előirányzatra tervezett közmunka program és szociális  
támogatások előirányzatai a Magyar Államkincstár tájékoztatóját követően a 
támogatásértékű bevételek soron kerültek megtervezésre. 

3.§
A R. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5.,5/12, 6., 6/a. és 12. számú mellékletei helyébe e 
rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés 
4.§

Jelen  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  A  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző  
gondoskodik.”

Dr. Várnai László polgármester:

A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság határozatában felkért Pénzügyi, Költségvetési  
és Gazdasági Bizottság, valamint az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság teremtse meg 
annak lehetőségét, hogy megvizsgálja közösen a férfi kézilabda támogatására plussz forrás  
bevonását. Amennyiben erre lát módot, azt jelezze a következő képviselő-testületi ülésen.

00002 Új napirendi pont

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Tóth Péter főépítész: 

A rendelet mellékletét kiegészíti az azóta történt egyeztetések eredményeivel. 
A 3-as kategória az alábbiakkal egészülne ki: 
Paczolay emléktábla a Felsővárosi Általános Iskola falán, 
Martonosi Pál Város Könyvtárban található Bartók Béla szobor, amely Kalló Viktor  
alkotása,
Fejérföld utcán a körforgalomban álló „Kun őseink emlékére” című Győrfi Sándor szobor,
Csetényi Emlékparkban található „Kun Madonna” című Szalai József szobor
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Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és javasolja  a képviselő-testületnek rendelet-
tervezet elfogadását Tóth Péter főépítész által tett kiegészítésekkel együtt.

No: 3 

Szavazás: Nyílt >1285< Minősített
Ideje:2010.06.28 14:42:48

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: 

Dr. Várnai László polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2010. (VI.30.) sz.  
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003.
(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A 18/2003.(VII.31)Ktr. sz. rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.  
számú melléklete lép.

2. §
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Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

00003 Új napirendi pont

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  parkolás  szabályairól  és  a  parkolási  díjak  megállapításáról  szóló  
19/2001. (V.31.) számú rendelet módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Máté Lajos képviselő:

Pajor  Kálmán  képviselő  távollétében  ő  vezette  a  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  
Városüzemeltetési Bizottság ülését is. 
Ha nem történik jogszabályváltozás, akkor is kellett volna a városnak a parkolás kérdésével  
foglalkoznia, mert a korábbi üzemeltető szerződése lejárt.
Véleménye szerint most jött el az az időpont, amikor el kell dönteni, hogy megmaradjon-e a  
fizetős parkolási rendszer vagy töröljék el. 
Közel  4  évvel  ezelőtt  Baján  megszüntették  a  fizetős  parkolást,  ahol  nagyobb  parkolási  
rendszert építettek ki, sokkal jobban kiszorították az autóforgalmat a városközpontból. Jóval  
nagyobb volt az a terület, ahol fizetni kellett a parkolásért. Nem borult fel a város parkolási  
rendszere. 
Azért javasolja a fizetős parkolás megszüntetését, mert a városközpont láthatóan kiürült. A  
vállalkozások nehezen állják a versenyt a multikkal, ahol ingyen parkolók találhatóak. Még  
ha jutányos is a 130 Ft/óra díj, egy olyan szolgáltatásnál, aminél nem kell mindenhol fizetni,  
gyakran előfordul, hogy az ember csak azért sem hajlandó fizetni érte. Előfordulhat, hogy  
arra  kényszerítik  az  így  is  egyre  kevesebb  vásárlót,  aki  helyi  vállalkozóknál  szeretne  
vásárolni, hogy az ingyen parkolóval rendelkező áruházláncokat válassza. 
Egyre több üres parkolót lehet találni, mert kevesebb az üzlet és a posta is elköltözött. Egyre  
inkább  indokolatlan  a  rendszer  működtetése.  A  mostani  törvényi  rendelkezések  is  azt  
fogalmazzák  meg,  hogy a parkolási  díjfizetést  elsősorban nem bevételi  forrásként,  hanem  
forgalomirányító  eszközként  kellene  használni.  Ha az a helyzet  állna elő,  hogy nem lehet  
parkolóhelyet találni, akkor meg kell fontolni a fizetős parkolást. 
A "tárcsás" módszer bevezetését javasolja a tartósan egy helyen parkolók ellen. A KRESZ is  
tartalmazza  és  nyugaton  már  bevált.  Egy  vagy  két  óra  lenne  a  maximális  időtartam. 
Kezdetben szúrópróbaszerűen ellenőriznék és bírságolnák a szabályszegőket. Így forognának 
a parkolóhelyek.

Dr. Várnai László polgármester:

Ez  azt  eredményezné,  hogy  kiadásuk  biztos  lenne,  de  bevételük  nem.  Ennek  ellenére  jó  
megoldásnak  találja.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  parkolási  díjnak  eddig  is  
forgalomszabályozó szerepe volt. 6-8 millió Ft bevételt feltételez, ami fedezné a kiadásokat és  
maradna az önkormányzatnál is. A törvénymódosítás egyik, nem elhanyagolható indoka az  
volt,  hogy nem a parkolókat  működtető cégek,  hanem az önkormányzatok részesüljenek  a 
bevételekből.
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A  szombati  bevásárló  napokra  ingyenessé  tehetnék  a  parkolást,  mert  ezen  a  napon  a 
városközpontban dolgozók autói nem foglalnák el a helyeket.  Az eddigi havi egy ingyenes  
szombati  parkolást  ki  lehetne  terjeszteni  egész  hónapra.  Hét  közben  maradna  a 
forgalomszabályozó  szerepe.  Ez  lenne  az  a  kompromisszumos  megoldás,  ami  a  célt  is  
szolgálná és a szabályozó szerepe is fennmaradna a parkolásnál a díjnak. 

Kérdések

Hozzászólások

Horváth Mihály képviselő:

A  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  általában 
szakemberekből  áll,  akik  valamennyire  járatosak  a  közlekedés  és  annak  vonzatainak  a  
kérdéskörében.  Nem véletlenül született 5, az eredeti előterjesztést támogató szavazat, a 2  
nem szavazattal szembe. 
A  változtatás  másik  oldalát  is  szeretné  megvilágítani  gyakorlati  szempontból.  Jelenleg  a  
belvárosban vannak fizetős parkolók. A régi posta előtti, nem fizetős parkoló kora reggeltől  
késő  estig  folyamatosan  zsúfolt.  A  kiskunhalasi  autósok  rendkívül  kényelmesek,  szeretnek 
küszöbtől küszöbig autózni. 
Ha a képviselő-testület ingyenessé teszi a parkolást, az üzlettulajdonosok, alkalmazottaik és a 
hivatalok  dolgozói  elfoglalják  majd  a  parkolóhelyeket  és  a  vásárolni  szándékozók  nem 
találnak majd üres helyet.  A sok pénzért kialakított  Eötvös utcai nagy kapacitású parkoló  
jelentőségét  vesztené.  Ebben  az  esetben  is  a  nagy  parkolóval  rendelkező  multiknál  
vásárolnának, mert nem tudnának a városközpontban megállni. 
A tehergépjárművek kitiltásáról a városközpontból is tárgyalnak még a mai testületi ülésen. A  
súlykorlátozás  mellett  a  tehergépjárművek  egy  részének  kitiltásáról  szól  Pajor  Kálmán 
képviselő előterjesztése.  A belváros élhetővé tételéért  dolgoznak már itt  néhányan 20 éve.  
Ennek a kezdeményezésnek teljesen ellent mond az elhangzott módosító javaslat.
Gazdasági  hátránya  is  lenne,  mert  a  korábban  megépített  parkolók  kihasználatlanok  
lennének.  Praktikus  megoldásnak  találja,  hogy  a  szombat  délelőtti  nagybevásárlások 
alkalmával tennék díjmentessé a parkolóövezeteket.  A bevételi  forrásról ne mondjanak le.  
Van olyan előterjesztés  is  a  napirendek  között,  ami  kiadással  jár  a  város  számára.  Nem 
növelhetik  tovább az önkormányzat költségvetési  pozíciójának a romlását. A választásokig 
hátralevő  egy  képviselő-testületi  ülésen  nem  lehet  megengedni  olyan  előterjesztéseket,  
amelyek  a  kiadásokat  növelik,  a  bevételeiket  viszont  nem.  Nincs  akkora  hozadéka  sem 
szakmailag, sem gazdaságilag a módosító javaslatnak, mint a javaslattevő azt várná.

Aradszky Lászlóné képviselő:

Mennyibe kerül a parkolóórák darabja az önkormányzatnak és hány ember munkáját veszi  
majd igénybe az üzemeltetés? Milyen konstrukcióban kívánják megvásárolni az órákat? 
Támogatja, hogy mindig ingyenes legyen a belvárosban a parkolás. 

Máté Lajos képviselő:

A régi posta előtt a parkoló telített, de a református templom előtti szinte üres.
Az Eötvös utcai parkoló most is kihasználatlan, nemcsak a parkolás ingyenessé tétele esetén  
válna azzá. Dr. Fődi István igazgatósági tag tájékoztatása szerint a legtöbb egy időben ott  
parkoló autó 16 db volt. Gyomirtózni is kell a parkolót. 
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Dr. Várnai László polgármester:

Nemcsak arról a parkolóról van szó, hanem a Bajcsy-Zsilinszky utcairól is. 

Máté Lajos képviselő:

A  Bajcsy-Zsilinszky  utcai  parkolót  pályázati  pénzből  és  a  vállalkozók  pénzéből  építették.  
Nyereséges a városnak. 
Egyetért azzal, hogy ha ingyenessé tennék a parkolást, akkor mindenki a lehető legközelebb  
állna meg az úti céljához. Véleménye szerint nem szennyeznék a környezetet, mert most sokan  
köröznek a városban azért, hogy ingyenes parkolóhelyet találjanak.
Az  új  fizetős  rendszer  kialakítása  beruházást  igényelne.   Több  millió  forintot  rá  kellene  
költeniük, mindegy, hogy lízingelnék, vagy egy összegben fizetnék ki. Ezt tudnák megspórolni  
az ingyenessé tétellel. Ez az összeg a város lakóinak, a vállalkozóknak a zsebében marad.
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság egyes tagjai azért nem 
támogatták a javaslatát, mert attól tartanak, hogy egész napra ugyanazok az autók foglalnák  
el a helyeket. A „tárcsás” megoldással ki lehetne ezt zárni. Ha ennek tudatában tárgyalta 
volna a bizottság, véleménye szerint megfordult volna a szavazati arány.  

Halász Balázs képviselő:

Korábban ő kérte, hogy a posta előtt ingyen lehessen parkolni. Valaki csak egy levelet adott  
fel, de mire visszaért, már megbüntették. 
Véleménye szerint jó megoldás, ha minden szombaton ingyenesen lehet parkolni. Hiányozni  
fog  a  költségvetésből  az  a  3-4  millió  Ft,  ha  ingyenessé  teszik  a  parkolást.  Áthidaló  
megoldásként  javasolja,  hogy  a  költségvetési  évben  még  így  működjön  és  utána 
változtassanak rajta. 
A  Kiskunhalasi  Városi  Bíróság  mögötti  területet  a  tulajdonosa  ingyenesen  engedte  át  
parkolásra  a  lakokosság  részére.  Ezzel  körülbelül  3  millió  Ft-tól  esik  el  évente.  Kéri  a  
lakosságot, hogy egész napra ne hagyják a parkolóban az autóikat, mert nem arra való. 
Az Eötvös utcai parkoló helyzetének megoldására interpellálni fog. 
Véleménye szerint nem kell közvetlenül a bolt előtt megállni, gyalogolni is lehet. 

Dr. Várnai László polgármester:

A  hónap  minden  szombat  délelőttjén  ingyenessé  tehetnék  a  parkolást,  ami  felmerült  a  
vállalkozók  részéről  és  a  lakosságnak  is  kedvező.  A  többi  napon  fenntartanák  a  fizetős  
rendszert. 
A Városgazda Zrt. javaslata alapján lehetne bővíteni, vagy szűkíteni a fizetős parkolóhelyek  
számát. 

A  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottság  módosító  indítványáról  kéri  először  a  
képviselők szavazatát, amiben a fizetős parkolási rendszer megszüntetését javasolják. 

No: 4 
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Szavazás: Nyílt >1286< Minősített
Ideje:2010.06.28 15:03:46

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen                 9   40.91%   37.51%
Nem                 5   22.73%   20.83%
Tartózkodik                 8   36.36%   33.33%

Szavazott               22 100.00%   91.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 2      8.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület elutasította ezt a javaslatot.

A szombati napokon ingyenessé váló parkolás lehetőségéről kéri a képviselők szavazatát. 

No: 5 

Szavazás: Nyílt >1287< Minősített
Ideje:2010.06.28 15:04:17

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               19   86.36%   79.17%
Nem                 1     4.55%     4.17%
Tartózkodik                 2     9.09%     8.33%

Szavazott               22 100.00%   91.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 2      8.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  támogatta  azt  a  módosító  indítványt,  ami  szerint  
szombatonként nem kell fizetni Kiskunhalason a parkolásért. 
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A fentebb elfogadott módosító indítvány figyelembevételével javasolja a képviselő-testületnek  
a rendelet-tervezet elfogadását.

No: 6 

Szavazás: Nyílt >1288< Minősített
Ideje:2010.06.28 15:04:55

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               16   72.72%   66.67%
Nem                 3   13.64%   12.50%
Tartózkodik                 3   13.64%   12.50%

Szavazott               22 100.00%   91.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 2      8.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2010. (VI.30.) sz.  
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2010. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a parkolás szabályairól és a parkolási  
díjak  megállapításáról  szóló  19/2001.(V.31.)  önkormányzati  rendeletét  /továbbiakban:  
Rendelet/,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  8.§  (1),  (5)  bekezdésben  
megállapított  feladatkörében,  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvény  48.§  (5)  
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Kiskunhalas  Város   Képviselő-testülete  a  fizetőparkoló  rendszer  működtetését  a  Halasi  
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-vel, mint üzemeltetővel biztosítja.
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2.§

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje az alábbi:

-munkanapokon 8-18 óra között

3.§

A Rendelet 6.§ -a  helyébe  a következő rendelkezés lép:

(1) A parkolási díjak mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)
a) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15 perc
b) A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama: 4 óra

(3) A parkolási díj a várakozás megkezdésekor fizetendő.

(4) Az üzemeltető – a rendező szerv kérelmére – eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a  
városközpontot érintő rendezvények esetén kizárólagos parkolási célra csoportos fizetésre is  
köthet megállapodást.  

(5) A díjfizetés nélkül várakozó gépjármű üzemben tartójával szembeni szankciókról a közúti  
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni.

2

4.§

A Rendelet 11.§ (6) bekezdése hatályát veszti.

5.§

 A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Záró rendelkezések 

6.§

Ez a rendelet 2010. július 1-től lép hatályba.”

00004 Új napirendi pont

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Közszolgáltatási szerződés aláírása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Aradszky Lászlóné képviselő:

Mennyibe  kerül  a  városnak  megvenni  az  automatákat  és  hány  embert  kell  majd  
foglalkoztatni?

Dr. Fődi István igazgatósági tag:

Nem tud pontos összeget mondani, hogy mennyiért  tudnák megvásárolni a parkolóórákat,  
mert rövid idő állt eddig rendelkezésre, de folyik a tárgyalás. Egy viszonylag reális árról  
tárgyalnak, amit még nem ismertethet a képviselő-testülettel, mert a másik fél nem hatalmazta  
fel erre, de 1 millió Ft/db alatti összegről van szó.
2 fő fog foglalkozni a parkolóórák üzemeltetésével és az adminisztrációval. Az egyik teljes  
munkaidőben  ezt  végzi,  míg  a  másik  alkalmazottnak  egyéb  feladatai  is  megmaradnak  e  
mellett. 
1-2 hónapon belül a tulajdonjogról technikai okok miatt nem tudnak döntést hozni, ez idő  
alatt bérelni fogják a Binex Bt.-től az automatákat, valamilyen jutányos áron. Megpróbálnak  
egy viszonylag olcsó és hosszú távú fizetési lehetőséget keresni. Erre egyetlen lehetőség a 
pénzügyi lízing. A pénzügyi szolgáltatók az önkormányzati tulajdonú cégeket nem szeretik.  
Régi kapcsolatai árán egy 3 éves pénzügyi lízing konstrukcióban remélhetőleg meg tudják  
vásárolni az órákat.
Véleménye  szerint  nincs  értelme  átmeneti  megoldáson  gondolkodni  és  pár  hónap  után  
meggondolni a döntést. 

Aradszky Lászlóné képviselő:

A Városgazda Zrt. részéről a tárgyaló fél a legolcsóbb megoldás megtalálására törekszik-e?  
Kifizetődő lesz-e egy 3 éves lízing? Érthető,  hogy a költségvetésükben nincs forrás. Jóval 
kisebb összegbe kerülő táblák kihelyezésére sincs pénz. Hogy fogják fizetni a lízinget?

Dr. Várnai László polgármester:

Gazdasági kérdés. A legolcsóbb megoldás megtalálására törekszik a Halasi Városgazda Zrt.

Dr. Fődi István igazgatósági tag:

Az utóbbi 20 évben gazdasági ügyekkel foglalkozott. Nem szokott többet fizetni semmiért, mint  
kell.  A  másik  megoldás,  hogy  készpénzben  kell  kifizetni  a  parkolóórákat.  Ebben  az 
önkormányzatnak kell helyt állnia, mert az ő költségvetését visszavették.
A folyamatos bevételekből valószínűleg tudja finanszírozni a lízinget.

Dr. Várnai László polgármester:
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További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

No: 7 

Szavazás: Nyílt >1289< Minősített
Ideje:2010.06.28 15:12:16

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               13   61.90%   54.17%
Nem                 3   14.29%   12.50%
Tartózkodik                 5   23.81%   20.83%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

124/2010. Kth.
Közszolgáltatási szerződés aláírása.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  
mellékleteként szereplő Közszolgáltatási szerződést elfogadja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Várnai  
László polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. igazgatósági tagja

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00005 Új napirendi pont

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Bernáth Lajos Kollégium pályázati önerejének kiegészítése.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását. 

No: 8 

Szavazás: Nyílt >1290< Minősített
Ideje:2010.06.28 15:12:54

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: 

125/2010. Kth.
Bernáth Lajos Kollégium pályázati önerejének kiegészítése.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bernáth 
Lajos Kollégium homlokzati nyílászáró cseréjéhez a konyha üzemeltetője által adott  
1.457.176,- Ft összeget az éves bérleti díjának 50 %-áig legkésőbb 2014. december  
30-ig lelakhassa. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert  
az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Nagy Ernő Bernáth Lajos Kollégium igazgatója
Lekrinszki Norbert SA-NO-TI Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00006 Új napirendi pont

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Körjegyzőség létrehozása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Tudomása szerint a jegyzővel problémáik voltak a harkakötönyieknek. Mit lehet tudni erről?

Dr. Várnai László polgármester:

Nincs  jegyző,  Kelebiáról  helyettesítik.  Brassó  Imre  Albert  polgármester  kereste  meg 
hozzávetőleg 3 hónappal ezelőtt. 1 hónappal ezelőtt levélben is megkereste, hogy a képviselő-
testületi  ülésen  arra  jutottak,  nem  határozat  formájában,  hogy  kérik  a  körjegyzőség  
létrehozását.
Ismerteti  Brassó  Imre  Albert  harkakötönyi  polgármester  levelét,  amit  a  képviselő-testület  
tagjai is megkaptak osztós anyagként. 
A levél mellékelve.

Ha a  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  kezdjenek  tárgyalásokat,  akkor  tudnak utánanézni  
milyen konstrukcióban lehetséges.
Amennyiben  a  képviselő-testület  nem  támogatja  az  előterjesztést,  akkor  Harkakötönynek  
magának kell megoldania a problémáját. Ezzel nem ért egyet, mert mindig annak örül, ha a  
környező  községeknél  a  centrális  városhoz  kapcsolódnak  ezek  a  szolgáltatások.  Azért  
terjesztette elő, hogy nézzenek utána a feltételrendszerének. 

Dr. Nagy Lajos képviselő:

Mi hátrányuk van ebből? Előnyük származik belőle. Miért ne támogatnák? 

Hozzászólások

Horváth Mihály képviselő:
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Véleménye  szerint  a  városnak  kötelessége  a  szomszédos  kistelepülések  segítése.  Meg kell  
vizsgálni, hogy milyen pluszfeladatokkal járna.
Határidő megjelölését kéri, ha támogatja a képviselő-testület az előterjesztést.

Dr. Várnai László polgármester:

Még ezt követően is a dönthet úgy a képviselő-testület, hogy nem hoznak létre körjegyzőséget  
Harkakötönnyel, vagy azokkal a feltételekkel nem.
Véleménye szerint udvariatlan elutasítani egy ilyen községi kérést, legalább tárgyalni kell. 

Csáki László képviselő:

Csatlakozik  az  előtte  szólókhoz.  Véleménye  szerint  ez  nem  kérdés.  Kiskunhalas  a  régió 
központja közoktatásban, egészségügyi ellátásban, közbiztonságban, közszolgáltatásban. 
Kötelességük a környék településeinek a megsegítése.

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

No: 9 

Szavazás: Nyílt >1291< Minősített
Ideje:2010.06.28 15:17:29

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               13   61.91%   54.17%
Nem                 2     9.52%     8.33%
Tartózkodik                 6   28.57%   25.00%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

126/2010. Kth.
Körjegyzőség létrehozása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elvi  hozzájárulását  adja  a  
Harkakötöny községgel létrehozandó, Kiskunhalas székhelyű körjegyzőség kialakításához, és  
felkéri Dr. Várnai László polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására, azzal, hogy a  
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tárgyalások eredményéről és a szükséges intézkedésekről szóló beszámolót jóváhagyás végett  
terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal
      Felelős:     Dr. Várnai László

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Dr. Ferenczi Mária jegyző,
Kristóf Andrea szervezési osztályvezető általa:
Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármestere

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00007 Új napirendi pont

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közbeszerzési Szabályzat.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Emlékeztetőül elmondja, hogy többszöri tárgyalás után majdnem sikerült megállapodniuk a  
Közbeszerzési Szabályzatról. Legutóbb úgy határoztak, hogy Máté Lajos és Dr. Nagy Lajos 
képviselők még egyszer egyeztessék le a vitás pontokat az apparátussal és ma tárgyalják újra.  
Ezek az egyeztetések megtörténtek,  a szükséges pontosítások bekerültek az előterjesztésbe.  
Véleménye szerint már nem sok akadálya van a szabályzat elfogadásának.

Kérdések

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Mennyire mennek szembe a törvénnyel, ha a képviselő-testület tagjaiból áll a bírálóbizottság?

Dr. Várnai László polgármester:

Akkor lenne ellentétes  a szabályzat  a törvénnyel,  ha mind az előkészítő  bizottság,  mind a  
döntéshozás tagjai ugyanabból a körből kerülnének ki. A polgármester fog aláírni, így nincs  
probléma. 

Hozzászólások

Máté Lajos képviselő:
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Az Ügyrendi Bizottság elutasító határozatát szeretné megmagyarázni. Nem az előterjesztés  
tartalmával volt a probléma. A frakció álláspontja szerint napirenden van a közbeszerzési  
törvény módosítása, ezért nem biztos, hogy van értelme vele foglalkozni.
A ciklus végére már alig maradt közbeszerzés, ennek ellenére nem akarnak támadási felületet  
nyújtani azért, mert a jelenlegi ügymenet nem jogszerű. 
Ez  egy  többszörösen  megtárgyalt  napirendi  pont.  Vizkeleti  Szabolcs  Zsolt  képviselőnek  
elmondja,  hogy  a  közbeszerzési  bizottság  tagjai  nem  döntenek,  hanem  részt  vesznek  az  
előkészítésben és javaslatot tesznek a polgármesternek a döntésre. Ez volt az a pont, amit dr.  
Nagy Lajos képviselővel  módosítottak a korábbi változathoz képest.  Szét  van választva az  
elbírálás és a döntés. Ebben a formában javasolja elfogadásra a szabályzatot.  Véleménye 
szerint  nem  lesz  hosszú  életű,  mert  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény 
változni fog. 

Dr. Várnai László polgármester:

Azért is fontos a szabályzat elfogadása, mert ellenőrzésekre lehet számítani a KEOP, TÁMOP  
és TIOP pályázatokkal  kapcsolatban.  Utólagos ellenőrzésnél  a közbeszerzési  szabályzatok 
hatályossága napirenden van.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 10 

Szavazás: Nyílt >1292< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 15:23:13

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20   90.91%   83.34%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 2     9.09%     8.33%

Szavazott               22 100.00%   91.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 2      8.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

127/2010. Kth.
Közbeszerzési Szabályzat.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályos Közbeszerzési  
Szabályzatát  2010.  június  28.  napjával  hatályon  kívül  helyezi,  és  ezzel  egy  időben  a  
mellékletben szereplő Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el.

Határidő: azonnal
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Felelős:   Dr. Várnai László

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00008 Új napirendi pont

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: 2010. évi sporttámogatási keret felosztása.

Váradi Krisztián képviselő:

Az  Ifjúsági,  Sport  és  Informatikai  Bizottság  megvizsgálta  a  benyújtott  pályázatokat  és  
abszolút  szakmai  érvek  alapján,  teljes  egyetértésben  hozta  meg  döntését.  Az  előző  évhez 
képest,  amikor  csak  5  millió  Ft  állt  rendelkezésre,  az  idei  8  millió  Ft-os  keret  nagyobb  
lehetőséget  biztosított  arra,  hogy  minden  szempontból  jobban figyelembe  tudják  venni  az  
igényeket.  Bízik  benne,  hogy  igazságos  döntés  született  és  a  javasolt  összegek  ki  tudják  
egészíteni az egyesületek költségvetési forrásait. 

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 11 
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Szavazás: Nyílt >1293< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 15:24:54

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20   95.24%   83.33%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 1     4.76%     4.17%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

128/2010. Kth.
2010. évi sporttámogatási keret felosztása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottsága javaslata  
alapján 8 000 000 forint „Sportcélú hozzájárulás”-t az alábbi felosztás szerint fogadja el: 

Sportegyesület neve Javasolt támogatás 

1. Ganz Air Atlétikai Club   800.000 Ft.
2. Halasi Boksz Club   600.000 Ft.
3. Halasi Fitness Egyesület   100.000 Ft.
4. Halas Torna Központ Sportegyesület  700.000 Ft.
5. Honvéd Gábor Áron Sportegyesület   200.000 Ft.
6. Kiskunhalasi Football Club         2.000.000 Ft.
7. Kiskunhalasi HŐR. Dózsa Sportegyesület    100.000 Ft.
8. Kiskunhalasi Sakk Klub      50.000 Ft.
9. Kiskunhalasi Spartacus Szövetkezeti SE.    350.000 Ft.
10. HALASIGYM   0 Ft.
11. Kiskunhalasi Torna Club „Jól idősödők klubba    100.000 Ft.
12. Kiskunhalasi Úszó Gyógyúszó Egyesület            1.000.000 Ft.
13. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány     600.000 Ft.
14. Kiskunhalasi Asztalitenisz Sportegyesület     150.000 Ft.
15. Sóstó Sporthorgász Egyesület       50.000 Ft. csak  

utánpótlásra!
16. Sport az Esélyért Kiskunhalasi Egyesület      200.000 Ft.
17. Városi Diáksport Bizottság     200.000 Ft.
18. Városi Labdarúgó Szövetség    0 Ft.
19. Centrum Squash Sportegyesület      100.000 Ft csak  

utánpótlásra!
20. Kiskunhalasi Sakk Sportegyesület      100.000 Ft.
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21. Gulyás (PÓK) József Labdarúgó kupa 40 év felettieknek    0 Ft.
Mindösszesen:           7 400 000 Ft. 

Tartalékba helyez 600 000, azaz hatszázezer forintot. 

Határidő: azonnal
A támogatási szerződések megkötésére 2010. július 15.

Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
László Mária Pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Kalicz László Városi Sportiroda vezetője
Sportegyesületek 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00009 Új napirendi pont

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: „Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő megállapodás a Vári-Szabó 
István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kőrösi úti Tanműhelyének használati joga 
kiterjesztéséről” szóló megállapodás módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 12 
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Szavazás: Nyílt >1294< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 15:25:57

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               17 100.00%   70.83%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               17 100.00%   70.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 7    29.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

129/2010. Kth.
Bács-Szakma  Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú 
Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  kötendő  megállapodás  a  Vári-Szabó  István 
Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  Kőrösi  úti  Tanműhelyének  használati  joga  
kiterjesztéséről” szóló megállapodás módosítása.

H a t á r o z a t

1.  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  hatályon  kívül  helyezi  a  101./2010.  Kth.sz  
határozatát  a  „Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Non-profit  Kiemelkedően 
Közhasznú  Zártkörűen  Működő  Részvénytársasággal  kötendő  megállapodás  a  Vári-Szabó 
Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  Kőrösi  úti   Tanműhelyének  használati  joga  
kiterjesztéséről szóló megállapodásról”

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,  
Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke,
Rab Zoltán a Bács-Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vezérigazgatója, 

Molnár Nándor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István 
Szakközépiskolája, Szakiskolájának Kollégiumának igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

33



00010 Új napirendi pont

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Az önkormányzati  alapítású  közalapítványok  2009.  évi  tevékenységének  
pénzügyi beszámolói. 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását, a 2. pont esetében pedig a bizottságok javaslatának megfelelően az a) változat  
támogatását.

No: 13 

Szavazás: Nyílt >1295< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 15:27:44

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               17 100.00%   70.83%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               17 100.00%   70.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 7    29.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

130/2010. Kth.
Az önkormányzati alapítású közalapítványok 2009. évi tevékenységének pénzügyi beszámolói.

H a t á r o z a t

1./a. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány 2009-ben végzett  
tevékenységéről  szóló  szöveges  és  pénzügyi  beszámolóját,  közhasznúsági  jelentését  
jóváhagyja.
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1/b.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi  a  260/2009 Kth.  számú  
határozatát.
1/c.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete,  mint  alapító  tudomásul  veszi  a  Berki  Viola  
Közalapítvány kuratóriumának 2010/4e KH. számú határozatát, ezzel egyidejűleg felkéri a  
kuratóriumot, hogy a Berki Viola ösztöndíj  alapját képező tőke az alapító által  biztosított  
induló  2  millió  Ft-os  és  a   lekötött  eredménytartalékba  helyezett  1,5  millió  Ft,  azaz  
mindösszesen  3,5  millió  Ft  legyen,  gazdálkodásukat  a  továbbiakban  ennek  megfelelően  
szervezzék.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a CIVIL ALAP Közalapítvány 2009-ben végzett  
tevékenységéről szóló szöveges és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését elfogadja.  
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  tényleges  tevékenységet  a  
közalapítvány két  éve nem végez, ezért felkéri  a Jegyzőt, hogy a következő testületi  ülésre  
készítse elő a közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Halasi  Csipke  Közalapítvány  2009-ben  
végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány  
2009-ben  végzett  tevékenységét  és  pénzügyi  beszámolóját,  közhasznúsági  jelentését  
jóváhagyja.

5. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Városért  Közalapítvány  2009-ben  végzett  
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

6. A  Képviselő-testület  felszólítja  a  Berki  Viola  Közalapítvány,  a  Halasi  Csipke  
Közalapítvány, a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, és a Városért Közalapítvány  
kuratóriumainak  elnökeit,  hogy  -  a  korábban  szokásos  módon  -  a  közalapítványok  
közhasznúsági jelentéseit tegyék közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Kuratóriumok elnökei 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00011 Új napirendi pont

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Beszámoló a 40. Nemzetközi Díjugrató Lovasverseny megrendezéséről és 
pénzügyi eredményeiről.

Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:

Amikor az előterjesztést készítették, 2010. június 16-án, voltak összegek, amelyeket még nem 
tudtak  pontosan.  Egy  módosulás  várható.  Az  összes  kiadások  közül  a  FEI  jogdíjaknál  a  
tavalyi  árfolyamon számoltak a svájci  frankkal.  Megkapták a jogdíjfizetési  kötelezettséget,  
idei árfolyamon nem 400.000 Ft, hanem 600.000 Ft körül fog alakulni. Ennek megfelelően a  
nyereség nem 1,5-2 millió Ft, hanem 1,3-1,8 millió Ft lesz. A svájci frank drágult, a FEI a  
jogdíjaknak és a kötelező állatorvosi vizsgálatnak a rendezését ebben a pénznemben kéri. 

Kérdések
Dr. Várnai László polgármester:

A  Hősök  ligetébe  a  lovasszoborra  tervezett  emléktábla  elhelyezését  nem  támogatta  a 
Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottság.  Miért  nem  lehetett  
engedélyezni? Egy civil kezdeményezésről van szó, amit nem az önkormányzat finanszírozott.  
Azt a gesztust sem tudták megadni, hogy oda kerüljön a magyar bajnokok névsora, ahova 
megillette volna. 
A  testületi  ülésen  erre  nézve  nincs  előterjesztés,  mert  az  emléktáblát  adományozó  Tóth  
Balázsék visszavonták a kérelmüket. Valószínűleg a lovaspályájukon fogják elhelyezni. Tuska 
Pál  tárgyalt  a  jogutóddal  és  ő  elvi  hozzájárulását  adta.  Sajnálja,  hogy  így  alakult,  mert  
véleménye szerint pozitív civil kezdeményezésről van szó. Az összes lovas újságban megjelent,  
hogy Kiskunhalason így törődnek a volt bajnokokkal. 
A  beszámoló  kapcsán  lenne  arra  javaslat,  hogy  újra  keressék  meg  Tóth  Balázst  és  a  
képviselő-testület hozzájárul a táblák kihelyezéséhez. Így kiküszöbölhető lenne a csorba, de  
felhatalmazás nélkül nem tárgyal, mert nem írhatja felül a bizottság véleményét.

Hozzászólások

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Ezek azok az értékek,  amelyeket napirend előtti  felszólalásában is említett.  Büszkének kell  
lenniük azokra a hosszú évtizedekre, amelyek a lovasversenyt Kiskunhalashoz kötik. 
A  szobor  is  ajándékként  került  a  városba  tudomása  szerint.  Az  eddigi  gyakorlattól  is  
ellentétesnek  tartja  ezt  az  álláspontot.  A  Polgári  Kör  elkészítette  Nagy-Szeder  István  
emléktábláját,  ami  most  felújítás  alatt  van.  Fát  is  ültettek  civil  kezdeményezésre,  ami  
megkapta  a  támogatást.  Ilyen  tábla  került  a  Tiszti  klub  falára  is,  vagy  a  Szélkiáltó  
Egyesületnek köszönhetően az 56-os mártírok emléktáblája a Városháza falán.  Véleménye  
szerint ezt a szép sorozatot folytatni kell és a névsor valóban kikerülne szabályos eljárásban  
és az alkotó hozzájárulásával.  Bízik  benne,  hogy ez a névsort valamennyiük büszkeségére  
közterületen helyezik el.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Csatlakozik  dr.  Komáromi  Szilárd  képviselő  hozzászólásához.  A  lovasszobor  a 
mezőgazdasági miniszter ajándéka volt a kiskunhalasi lovassport elismeréséül. Kiskunhalas 
hírnevét több, mint 40 éve öregbítette a verseny, míg a lovasesemény az 50 éven is túl van.  
Értetlenül nézte a híradóban a bizottság döntését. Javasolja, hogy fontolják meg a döntést és  
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határozzanak a kezdeményező ismételt megkereséséről, mert a városba látogatóknak is egy  
látványosság lehet, kikre büszke a város.
A Borudvar kapcsán beépítették a szobrot a színpadba. A csűd izület tájékán meggyengült a  
szobor, melynek megvizsgálását és javítását kéri, nehogy valaki megsérüljön.

Máté Lajos képviselő:

A  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  ülésén  semmilyen 
politikai  szándék  nem  fogalmazódott  meg  azzal  kapcsolatban,  hogy  miért  nem  akarják  
engedélyezni  a táblák  kihelyezését.  Az  előterjesztés  nem volt  megfelelően  megfogalmazva.  
Felmerült kérdésként, hogy mekkora a tábla és ráfér-e a szoborra. Egyetért azzal, hogy ne  
sértsék meg a felajánlókat. Esztétikai okok miatt utasították el. Meg kell vizsgálni, hogy mutat  
a szobron a fekete márványtábla. Látványterv készítését javasolja. 
Ő maga nem foglalt állást a kérdésben. 
A bizottság tagjai szerint a lovaspályán is el lehetne helyezni. Fel sem merült bennük, hogy  
nem oda kerül.
A lovasverseny eredményét  befolyásolja,  hogy a függőben lévő bevételek  beérkeznek és a  
svájci frank árfolyama hogyan alakul a nevezési díjakkal kapcsolatban. A rendezvény úgy lesz  
nyereséges, hogy a város 5 millió Ft-tal támogatta. Az összes önkormányzati támogatásra  
nem lesz szükség. Kedvezőbb a végeredmény, mint amit feltételeztek korábban. A rendezvény 
nagyon sikeres volt, amiért köszöni mindenki munkáját, aki a rendezésben részt vett. 

Halász Balázs (ÜGYREND) képviselő:

Bizottsági  döntésről  vitatkoznak  hosszú  percek  óta,  nem  témája  az  előterjesztésnek.  
Nyilatkozatot kértek arról, hogy a néhai alkotó leszármazottai kifogást nem emeltek a táblák  
elhelyezése miatt.

Dr. Várnai László polgármester:

Javaslatot tett, ezért szavazni fognak róla. Az önkormányzat az átruházott hatáskört bármikor  
magához vonhatja és a döntést helyben hagyhatja, vagy megváltoztathatja.

Csáki László képviselő:

Véleménye szerint is ma kell dönteniük ebben a kérdésben is, mert komoly dolog. A város 
mindenkori vezetésének több évtizedes tartozása van, ezért adjanak lehetőséget. A főépítészt  
bízzák  meg  az  egyeztetésekkel  a  táblák  méretéről,  színéről,  szövegéről  és  az  elhelyezés  
módjáról. Tiszteljék meg a volt és a majdani lovasokat Kiskunhalason ezzel. 

Horváth Mihály képviselő:

Van az ügynek egy olyan tanúsága, hogy ha köztéri alkotásra akarnak valamit elhelyeztetni,  
előtte egyeztetni kellett volna az önkormányzattal, bizottsággal. Örül a felajánlásnak, de a  
kihelyezésnek  szabályai  vannak.  Ezt  az  álláspontját  az  egyik  felajánlóval,  Tuska Pállal  is  
ismertette.

Máté Lajos képviselő:
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Megismétli,  hogy  nem  nyilvánult  meg  ellenséges  hozzáállás  a  bizottság  részéről  az  
előterjesztéssel szemben. Elő kell készíteni az előterjesztést, mert azt sem tudta a bizottság,  
hogy a szobor melyik oldalára kívánják a táblákat elhelyezni. Kéri a főépítészt, hogy olyan  
előterjesztés készüljön, ami pontos információkat tartalmaz. Ebben az esetben nem hiszi, hogy  
újból elutasítaná a bizottság a kérelmet. 
Feleslegesnek tartja a bizottság hatáskörét elvonni, mert most sem tudják megmondani hova  
kerüljenek a táblák. A főépítész dolga javaslatot tenni. 
A bizottság úgy döntött, hogy további utánajárást igényel az előterjesztés.

Dr. Várnai László polgármester:

A bizottság úgy  fogalmazott,  hogy  nem engedi  kihelyezni.  Ahhoz,  hogy újra  elő  lehessen  
terjeszteni, feltétlenül tárgyalnia kell a felajánlókkal, mert jelen pillanatban nem kívánják a  
városban  kihelyezni.  Tóth  Balázs  megkeresésére  felhatalmazást  kell  kapnia  a  képviselő-
testülettől,  hogy valami félreértés  történt  és továbbra is  szeretnék a táblák elhelyezését  a  
lovasszoborra.  Ennek  a  technikája  egy  következő  kérdés,  amit  akár  egy  rendkívüli  
Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottsági  ülésen  is  lehet  
véglegesíteni.

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  
hatalmazza fel a Polgármestert a kapcsolatfelvételre a Hősök ligetében álló „Női lovas” nevű  
szoborhoz készült márványtáblák adományozóival és folytasson egyeztetéseket a felajánlás  
fenntartásáról,  valamint  a  táblák  elhelyezéséről.  A  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  
Városüzemeltetési Bizottság 2010. augusztus 31-ig döntsön.

Először a fent ismertetett módosító javaslatról kéri a képviselők szavazatát.

No: 14 

Szavazás: Nyílt >1296< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 15:43:43

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20   95.24%   83.33%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 1     4.76%     4.17%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

 
Dr. Várnai László polgármester:
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Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  támogatta  a  módosító  indítványt.  Ennek  
figyelembevételével  javasolja  a  képviselő-testületnek  az  eredeti  határozati  javaslat  
elfogadását.

No: 15 

 
Szavazás: Nyílt >1297< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 15:44:07

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: 

131/2010. Kth.
Beszámoló  a  40.  Nemzetközi  Díjugrató  Lovasverseny  megrendezéséről  és  pénzügyi  
eredményeiről.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a 40. Jubileumi Nemzetközi Díjugrató  
Lovasversenyről  szóló  beszámolót,  egyúttal  kifejezi  elismerését  a  Szervezőbizottság  
tagjainak és támogatóinak a verseny megrendezéséért.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  felhatalmazza a Polgármestert,  hogy felvegye a 
kapcsolatot a Hősök ligetében álló „Női lovas” nevű szoborhoz készült márványtáblák  
adományozóival és folytasson egyeztetéseket a felajánlás fenntartásáról.

3. A  táblák  elhelyezéséről  a  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  
Bizottság 2010. augusztus 31-ig döntsön.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,
Tóth Péter főépítész,
40. CSI Nemzetközi Lovasverseny Szervezőbizottsága, 
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Magyar Lovasszövetség Díjugrató Szakága

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00012 Új napirendi pont

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló beszámoló.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, Rostás Lászlót kérdezi, hogyan látja a felnőtt  
cigány lakosság elhelyezkedési  lehetőségeit  akár a mezőgazdaságban,  akár tanult  szakma 
kapcsán? 

Halász Balázs képviselő:

A képviselő-testületnek van egy néhány évvel ezelőtt hozott érvényes döntése, mely szerint a  
Határi  úti  cigánytelep  felszámolása  úgy  történik,  hogy  minden  évben  egy  ingatlant  
megvásárol az önkormányzat. Hol tart ez most?

Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:

Az országos átlaghoz képest jobb a cigányság foglalkoztatása Kiskunhalason. A tavalyi és az  
idei év első féléve rendkívül hátrányosan érintette a cigány lakosságot ezen a területen. A  
tavalyi év utolsó 4-5 hónapjában nem voltak mezőgazdasági munkák. A kormánydöntés, mely  
szerint családonként csak egy segély jár, rontotta a családok helyzetét. Ezt valamilyen módon 
megoldották. Hátráltatta a foglalkoztatást az is, hogy néhányan 300 órás képzésben vettek  
részt. Kötelezték őket, különben megvonták volna tőlük a rendelkezésre állási támogatást. Az 
oktatás után semmiféle plusztámogatásban, képzésben nem részesültek. Korábban különböző 
alkalmi munkákat végeztek, a téli hónapokra és a gyerekek beiskoláztatására felkészültek, de  
ettől is elestek. 3300 főből 1200 fő aktív korú cigány lakosa van Kiskunhalasnak. 1800 főnek  
állandó, 600 főnek átmenetileg van munkája. A többiek alkalmi munkát vállalnak. 50-60 fő,  
aki  nem  akar  dolgozni.  Sajnos  ez  a  helyzet.  Sokan  dolgoznának,  de  nem  tudnak,  hiába  
keresnek  munkahelyet.  Naponta  10-15  ember  keresi  meg  őket  a  témában.  Komoly  
kormányprogramra van szükség, hogy ezen változtatni tudjanak. Egy kicsit Kiskunhalast is  
elérte  az,  ami  az  ország északi  megyéiben  tapasztalható.  Véleménye  szerint  közösen  meg 
tudták  oldani.  A  foglalkoztatásnál  mutatott  munkájáért  köszönetet  mond  Simon  István  
Népjóléti osztályvezetőnek, mert az „Út a munkához” című programban minden lehetőséget  
kihasználtak.
A Határ utca ügye nem a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hatásköre, hanem a települési  
önkormányzaté. Örülne, ha előbb-utóbb megszűnne a Határ utcai cigánytelep, valamint azok  
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az önkormányzati lakások, ahol vegyesen laknak, hogy normális körülmények között tudjanak  
azok az emberek is élni. 

Dr. Nagy András Péter képviselő:

Mit  tud  tenni  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  az  iskoláztatásért,  mert  e  nélkül  a  
foglalkoztatás elképzelhetetlen?

Hozzászólások

Csáki László képviselő:

Véleménye  szerint  a  beszámoló „Az alábbi  feladatokat  láttuk  el  2009-ben” részének  első  
pontja nem állja meg a helyét. Személyes tapasztalata, hogy csak az önkormányzat, annak  
valamilyen  intézménye,  vagy  a  szolgáltató  kezdeményezésére  segít  a  cigány  lakosság  a  
takarításban.  Utána  nincs  felügyelve  a  rend,  amit  kollektívan  megteremtenek.  Példaként  
említi a Dongér-völgyi utat és környékét. 
A  másik  probléma,  amire  személyes  ígéretet,  kapott,  hogy  május  végéig  a  kommunális  
szolgáltatót  felkeresi  a  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  vezetése,  hogy  szerződéseket  és 
díjfizetést  eszközöljenek a cigányok lakta területeken.  Ez a mai napig nem történt meg. A  
megbeszélések felgyorsítását kéri, a nyári meleg és a közegészségügyi veszély miatt. Akár a 
héten le tudnának ülni és pontosítani.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

A  beszámolóból  idézi:  „A  leszakadó  rétegek  részére  a  kitörése  lehetőség  a  tanulás,  a  
szakmaszerzés és ezáltal a foglalkoztatottság elősegítése. A szülők egy része teljesen kiesett a  
munka  világából.  Az  a  tapasztalat,  hogy  ezekben  a  családokban  nincs  meg  a  pozitív  
összehasonlítási alap, emiatt a fiatalok esetében hiányzik a jövőkép. „Meggyőződése szerint 
nagy igazságot írt le a kisebbségi önkormányzat vezetője, de jó lenne, ha ez a valóságban is  
alkalmazott lehetőség lenne.
Meggyőződése szerint ez az oka annak, hogy nagyon sok tanuló nem szívesen jár iskolába a  
Vári  Szabó  István  Szakközépiskolába  se,  ahol  ő  dolgozik.  Érthető,  hisz  valószínűleg  
lemaradtak a tanulásban. Kötelező részt venniük az órákon, de nincs sikerélményük,  ezért  
elmaradnak  az  iskolából.  Ilyenkor  az  iskola  értesíti  a  szülőt,  hogy  a  gyermek  nem  jár  
iskolába. A szülőt vagy megtalálják, vagy nem. Általában nem reagálnak a megkeresésre.
Arra kéri Rostás László Elnök Urat, hogy intézményesen szervezzék meg hogyan tudnának  
ilyen  jelzés  esetén  hathatósan  közreműködni  abban,  hogy  a  szülő  és  az  iskola  közötti  
kapcsolat kialakuljon.
Közös cél, hogy ezek a tanulók elvégezzék az iskolát és a foglalkoztatási piacon meg tudjanak 
jelenni. Most ez nem jól működik. Véleménye szerint valamennyiük érdeke és felelőssége. A  
leggyorsabban a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  tudna ezen  változtatni.  Kéri,  hogy  az  
információáramlás  lehetőségét  Rostás  László  elnök  a  lehetőségeihez  mérten  biztosítsa  a  
jövőben.

Jerémiás Béláné képviselő:

A beszámolóból  idézi:  "A  cigány  lakosság életkörülményei  a  nehezedő  gazdasági  helyzet  
hatására egyre rosszabbak.” Viszonylag kevesen jutnak munkához. Sok szülő teljesen kiesett  
a  munka  világából.  A  fiataloknak  nincs  jövőképük.  Egyetlen  kitörési  pont  a  tanulás.  
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Véleménye szerint az évek során történt előrelépés. Egy 4-5 évvel ezelőtti beszámolóban 1  
érettségiző szerepelt.  Most 7-8 fő érettségizett,  ahogy kiderült  az ösztöndíjak elosztásánál.  
Nagyon  sokan  szakmát  tanulnak.  Dr.  Komáromi  Szilárd  képviselő  ezt  a  gyakorlatban  
tapasztalja. 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskorúak Nevelési Központjának évzáró ünnepségen  
elmondta az igazgatónő, hogy sikeres évet zárnak, a felmentettek ellenére. Nehezen tudják 
megoldani, hogy 18 éves korukig iskolába járjanak a fiatalok,  amikor már családjuk van.  
Elképzelhetőnek tartja, hogy jobb lenne, ha nem 18 éves korukig lennének tankötelezettek,  
viszont a törvény így szól.
A végzős  tanulókat  munkához kellene  juttatni,  hogy példát  mutassanak a környezetüknek.  
Nem  igen  találnak  olyan  érettségizett,  vagy  főiskolát  végzettet,  aki   munkához  jutott  a  
városban, az ifjúságvédelmi szakemberek szerint.
A beszámoló szerint  „A leszakadó családok előbb-utóbb belenyugszanak a helyzetükbe és 
nem törekszenek változtatásra.” Véleménye szerint  ezeket a családokat segíteni  kellene és 
mindent megtenni azért, hogy tudjanak változni és változtatni a helyzetükön.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Fontosnak tartja a diplomások ügyét. Hisz abban, hogy az érettségiző és diplomát szerzők 
száma mutat irányt azoknak, akik másféle életet szeretnének élni. Nemcsak a cigány kisebbség  
esetében  probléma  a  munkahely  hiánya,  vagy  a  szerény  jövedelem.  Gratulál  a  
diplomásokhoz. Véleménye szerint számuk növekszik a jövőben. 
Az  utcabizalmi  hálózat  sok  kívánnivalót  hagy  maga  után.  A  választókerületéhez  is  több 
cigányok által lakott utca tartozik. Felhívja a figyelmét a Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
elnökének,  hogy  vagy  új  utcabizalmiakat  kellene  választani,  vagy  jobban  felügyelni  a 
munkájukat, mert nem nagyon működik a rendszer. 
Tudomása szerint jó kapcsolatot ápol a helyi kisebbségi önkormányzat az Országos Cigány  
Kisebbségi  önkormányzattal  és  egyéb szervezetekkel,  valamint  az  önkormányzat  munkáját  
segítők képzéseken vesznek részt a minél sikeresebb legyen ennek a háromezer embernek a  
képviselete.

Halász Balázs képviselő:

Több esetben előfordul, hogy egy cigány család eladósodik a köztartozások miatt. Vannak  
olyan személyek,  akik kiegyenlítik  ezeket a tartozásokat és így az ingatlan a tulajdonukba  
kerül. El kell gondolkodni azon, hogyan tudna fellépni ezen személyek ellen az önkormányzat.  
Az Átlós úti cigányokhoz hasonló helyzet állhat elő, ha a tulajdonos érvényesíteni kívánja a 
jogát.  Nem szeretné,  ha  más  cigány  családok  is  ilyen  helyzetbe  kerülnének.  Sikerül-e  az  
önkormányzatnak a határozata szerint évente egy Határ utcai ingatlant megvásárolni?

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Szerencsésnek  tartja,  hogy  egy  jól  működő  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  van  
Kiskunhalason,  de  véleménye  szerint  évről-évre  ugyanaz  a  beszámoló  kerül  eléjük  és 
nincsenek benne konkrétumok. Csak azt látják, hogy csinálnak valamit abból a támogatásból,  
amit Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy a kistérség ad nekik. A 2009-es feladatok között  
19 pont van felsorolva, melyből 8 pont kapcsolattartás valamilyen intézménnyel. Hat pontban 
szerepel az, hogy kérelmek írása, nyomtatványok kitöltése. 
Fontosabbnak tartaná feltüntetni a beszámolóban, hogy hány általános iskolás tanuló van,  
akik  rendszeresen jár iskolába,  hány százalékkal  csökkent  azok száma,  akiknek  az  iskolai  
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hiányzása csökkent,  hányan tanulnak tovább középiskolákban, melyik  szakmák kedveltek a  
körükben és milyen szakmában tudnának később elhelyezkedni.
Fontos  hangsúlyozni,  hogy  az  „Út  a  munkába” című programban hány fő  vett  részt,  de  
pontos számok nincsenek, csak becslések a beszámolóban. 
Örül annak,  hogy van Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiskunhalason, ami jól  működik,  
mégha a beszámolóból nem is tűnik ki. A 2010. évről szóló beszámolóban több konkrétumot  
szeretne látni és jobban belelátnának a cigányság életébe.

Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:

Nem főállásban dolgoznak a helyi  kisebbségi önkormányzat dolgozói. Más intézményekkel  
összehasonlítva, az 1%-át kapják meg annak, amit dolgoznak.
A  Homokhátsági  Hulladékgazdálkodási  Kft.  ügyvezetőjével  azt  beszélte  meg,  hogy  2010.  
június  1-jétől  fizetnek  szemétszállítási  díjat  és  ezt  követően  megvizsgálják  hogyan  tudják  
kiegyenlíteni  a  tartozásokat.  Az  ügyfélszolgálati  irodába bementek,  de  az  ügyintéző  azzal  
küldte el  őket,  hogy a teljes tartozást  fizessék meg. Ez elterjedt  a cigányok között.  Emiatt  
valóban egyeztetésre van szükség Lukács László alpolgármesterrel és az ügyvezetővel. 
A Vári  Szabó István Szakközépiskola  is  alkalmazhatna cigány  származású munkavállalót,  
amire kérte is Molnár Nándor igazgatót. 
Nagyon  sok  gyerek  végzett  szakmunkásképzőt.  Senki  nem  segített  a  kisebbségi 
önkormányzatnak abban, hogy munkát kapjanak. 
Vannak iskolalátogatási  adataik,  amiket  leírhatna,  de nem tudja mit  lehet  leszűrni ebből.  
Július 1-től újabb felmérést végeznek a témában. 
A cigány lakásokra eddig nem tudtak költeni, mert sokszor nem is az ott lakó tulajdonában  
van. Rendezetlenek a körülmények.  Tudomásuk van a dolgokról, de az önkormányzat és a 
kormány nélkül nem tud mit tenni. Nem az önkormányzat tagjaitól függ. Az országot járva  
nem találkozott még olyan kisebbségi önkormányzattal, ami 4 óráig van nyitva és naponta 40-
50 ügyfelet fogad.
13 végzett diplomásuk van. Az egyik diplomásuk, aki tanárként végzett, sajnos Jánoshalmán 
dolgozik. Segítséget kér ezen a téren is.
1000 fő lakik nagyon rossz körülmények között. Ha nincs munkája, akkor hitelhez sem jut. Ha 
a lakótelepek felújítására van a kormánynak pénze, akkor a cigánytelepek és településrészek  
felszámolására is kellene, hogy jusson. Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében 
volt  ilyen,  de  Bács-Kiskun  megyében,  Kiskunhalasnak  megfelelő  pályázat  nem  volt.  
Cigányház felújításra beadott pályázatukat nem támogatták. 
200 gyermek vett részt az általuk megrendezett gyermeknapon és takarítási napot is tartottak.  
Az ott elért állapotot tartják, meg lehet nézni. 
Van olyan adatuk, ami nem tartozik a nyilvánosság elé, mert rossz célra használnák.
Nem tartja hatékonynak főleg a gyermekvédelmi hatóság munkáját. Ő maga kéri időnként az  
intézkedést. Korábban is kérte és ősszel megint megteszi, hogy legyen egy hivatalos cigány  
szociális  segítő  hálózat.  Nem  elég,  ha  pár  hónapig  tudják  csak  fenntartani  a  rendszert.  
Hárman dolgoznak  az  irodában,  egy  főállású  adminisztrátoruk van,  a  többieket  az  Esély  
CMK  foglalkoztatja.  Várja  a  tanácsokat,  hogyan  tudnának  a  cigányságon  segíteni.  
Cigánytelep fölszámolására csak a 4000 fő és a 10.000 fő alatti települések pályázhattak. 
Délelőttönként meg lehet nézni, hogy hányan jelentkeznének munkára, ha valaki azt gondolja,  
hogy a cigányok nem akarnak dolgozni. Tudja, hogy gond van a munkájukkal, de véleménye  
szerint mindenkivel lenne, aki 5-6 éve nem dolgozott. A gyerekek ezt látják. 
Előfordul, hogy este 8-9 órakor kell kimenni egy családhoz, mert vita, veszekedés van. Annak  
örül, hogy többen támogatják, mert különben nem tudna csoportokat megállítani.
Attól tart, hogy komolyabb problémák lesznek, ha nem biztosított a megélhetés.
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Ezt a munkát el kell látni. Más munkáját is végzik, de nem küldhetik el őket. Nemcsak cigány 
emberek  fordulnak  meg  az  irodájukban.  Foglalkoztatnak  és  tanítanak  embereket,  az  
önkormányzat  által  adott  támogatásból  segítik  őket  és ezért  sikeresek 15 éve.  Akkor  még 
középiskolát végzett cigány gyerek sem volt. Ma hozzávetőleg 30 fő végzett középiskolát és 14  
fő  főiskolás  van.  Ősszel  végez  ez  első  egyetemistájuk,  most  szerzett  diplomát  az  első  
pedagógusuk,  korábban  szociális  munkás  és  egyéb  szakokon  végeztek.  Jövőre  hárman  
végeznek. Szívesen visszajönnek ide dolgozni, ha találnak munkát.  
Körülbelül 30 cigány szakmunkás van, aki nem talál munkát. Arra kéri a vállalkozókat, hogy 
legalább 2-3 hónapos próbaidőre alkalmazzák őket. Ismeretsége révén tudott több embernek 
is csak munkát szerezni. Van azért jóindulatú ember a városban.

Dr. Várnai László polgármester:

Óhatatlanul  is megfogalmazódik a cigánysággal és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal  
szemben is a türelmetlenség.  Ő nem a türelmetlenségét,  hanem az elismerését fogalmazza  
meg. A cigányságot gyakorlatilag szabadon hagyja az országban a kormányzat és mindenki.  
Mindenki  csak  kér,  vagy  követel  tőle.  A  cigányság,  különösen  a  Cigány  Kisebbségi  
Önkormányzat megpróbálja megállnia a helyét Kiskunhalason.
Szociális  bomba  ketyeg  a  Magyar  Köztársaság  állampolgárai  alatt,  ami  a  cigányság 
problémája. 20 évvel a rendszerváltás után az a hihetetlen váltás, amire szükség lenne, sem 
anyagilag, sem szervezetileg, sem semmilyen vonatkozásban nem alátámasztott. A semmihez 
képest nagy számok, amelyek elhangzottak.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának nem kötelezően ellátandó feladata, amit tesz a Cigány  
Kisebbségi  Önkormányzat  támogatására,  kiszakítják  a  költségvetésből.  Bárcsak  kapnának  
több 100 millió Ft-ot és hozzá a cigányság felzárkóztatására komplett programokat. Ekkor 
lehetne számon kérni. 4-5 millió Ft-ból nem lehet megoldani a problémákat, de törekvések  
vannak. Már az is nagy dolog, hogy nem éleződnek ki a magyar-cigány etnikai ellentétek.  
Nem tudja, hogy mikor változik ez meg. Az ellentétek elsimításában Rostás László elnöknek és  
a munkatársainak nagy szerepe van. Reméli, hogy az elkövetkező évtizedben megindulnak az  
említett programok.
A cigány kisebbségi önkormányzatok országosan is megállják a helyüket és nem csalásra,  
lopásra próbálják fordítani a megszerzett legitimációjukat.
A honfitársak 10%-a mély anyagi és szellemi nyomorban él Magyarországon. Kiskunhalason  
is ilyen az arány. Saját erejükből nem tudnak ezen változtatni. Kószó János képviselő mondta  
egyszer, hogy a magyarok 1000 évvel ezelőtt még a nyereg alatt puhították a húst és majdnem 
európaiként  viselkedünk már.  A cigányok  a 19.  században még echós  szekérrel  járták  az  
országot, vándoroltak. Illúzió elvárni, hogy 100 év alatt fussák be azt a fejlődési pályát, amit  
a magyarság 1000 év alatt járt be. Sokkal több pozitív diszkriminációra van szükség. Kevés,  
amit  tudnak  nyújtani.  A  támogatásukhoz  képest  sok  mindent  megold  a  kisebbségi  
önkormányzat. Az eredményhez képest  az is kevés. Komplexitásában kell látni  a helyzetet.  
Ezért lehet megköszönni Rostás Lászlónak és munkatársainak azt a munkát, amit végeznek, az  
összes mellékzöngével együtt. Ha ők nem lennének, a problémák itt jelentkeznének.
Emlékeztet arra, amikor 1996-1997 között a belváros tele volt segélyre váró cigányokkal. Ez 
már  megszűnt  és  nem  azért,  mert  nincsenek  segélyre  várók,  hanem  mert  a  kisebbségi  
önkormányzat intézi, de nem tudja elintézni az összes cigánysággal kapcsolatban felmerülő  
problémát, mindaddig, amíg uniós és ezen belül kormányzati programmá nem fogják tenni a 
cigányság felzárkóztatását. Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. 
Nemrégen  volt  Szlovákiában,  ahol  a  falu  szélén  látott  egy  cigánytelepet.  A  kiskunhalasi  
Polgár  utca,  Sáros  utca  ahhoz  képest  középosztálybeli  nyugdíjasok  üdülőtelepe.  Tehát  
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Európai  problémáról  van  szó,  amit  mindenki  a  szőnyeg  alá  söpör.  Amíg  bevándorló  
kérdésként kezelik, addig nem lesz előrelépés.
Megköszöni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkáját és a beszámolót.

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 16 

 
Szavazás: Nyílt >1298< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:17:21

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: 

132/2010. Kth.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló beszámoló.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja  a  Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló beszámolót. 
      

      Határidő: azonnal
      Felelős: Dr. Várnai László polgármester

 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

 
Dr. Ferenczi Mária jegyző

      Rostás László  CKÖ elnöke

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00013 Új napirendi pont
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13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 
felülvizsgálata.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 17 

 
Szavazás: Nyílt >1299< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:18:21

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               15 100.00%   62.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               15 100.00%   62.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 9    37.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

133/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálata.

H a t á r o z a t

1.  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Polgármester  beszámolóját  
Kiskunhalas város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervének végrehajtásáról.
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2.  Kiskunhalas  Város  Képviselő  testülete  megbízza  a  2010.  évben  megfogalmazódott  és  
megfogalmazódó módosító javaslatok értékelésével, a szükséges elemzések elvégzésével, a  
jogszabályi változásoknak megfelelő intézkedések elvégzésével a humánpolitikai főosztályt.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa:
Lökkös Attila az EDUCATIO kijelölt szakértője

Rostás László a CKÖ elnöke,
Dr. Várnai Lászlóné, 
Ácsné Fehér Klára, 
Muntyán Lászlóné

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00014 Új napirendi pont

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 18 
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Szavazás: Nyílt >1300< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:18:54

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               15 100.00%   62.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               15 100.00%   62.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 9    37.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

134/2010. Kth.
2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok.

H a t á r o z a t

1,Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi  LXXIX 
törvény 102.§.  (2) bekezdésének c) pontjára az önkormányzat által  fenntartott  közoktatási  
intézményekben  az  alábbi  bölcsődei,  óvodai  és  kollégiumi  csoportszámok,  iskolai  
osztályszámok  továbbá  napközis  csoportszámok  indítását  engedélyezi  2010/2011.  nevelési  
évben, tanévben.

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat  
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda

11 óvodai csoport
2 bölcsődei csoport

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat  
Szabó Ervin Utcai Tagóvoda

3 óvodai csoport
1 bölcsődei csoport

Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde  Ady  Endre  Utcai  
Tagóvoda

3 óvodai csoport

Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde  Magyar  Utcai  
Tagóvoda

2 óvodai csoport

Napsugár Óvodák és  Bölcsőde  Szilády  Áron Utcai  
Tagóvoda

3 óvodai csoport
1 bölcsődei csoport

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda 2 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda 3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda 5 óvodai csoport
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 1-4. évfolyamon 2-2 osztály

5-8. évfolyamon 3-3 osztály
6 napközis csoport

Felsővárosi Általános Iskola 1-8. évfolyamon 3-3 osztály
8 napközis csoport
Pirtói  Tagintézmény:  1-4  és  8  
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évfolyamon 1-1 osztály
1 napközis csoport

Kertvárosi Általános Iskola 1-8. évfolyamon 2-2 osztály
6 napközis csoport

Szűts József Általános Iskola 1-4. és 6-8. évfolyamon 2-2 osztály
5. évfolyamon 3 osztály
6 napközis csoport

Bernáth Lajos Kollégium 8 csoport
Bibó István Gimnázium 7-8. évfolyamon 1-1 osztály

9-12. évfolyamon 4-4 osztály
II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

9-12. évfolyamon 3-3 osztály
szakképző 13-14. évf. 3-3 osztály
kollégiumban 2 csoport

2,Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi  LXXIX 
törvény  3.  számú melléklet  II.  rész  7.  és  8.  pontja  értelmében  a  2010.  szeptember  1-jei  
létszámok túllépését az alábbiak szerint engedélyezi:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda Labda csoportjában 27 fő,
Bajza Utcai Tagóvoda Maci és Pillangó csoportjában 26-26 fő, Mókus csoportjában 27 fő
a  3.  életévüket  betöltő  gyermekek  óvodába  lépése,  német  nemzetiségi  továbbá  az  óvodai 
nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda középső csoportjában 27 fő,
Átlós Utcai Tagóvoda kis-középső csoportjában 26 fő
Szilády Áron Utcai Tagóvoda nagycsoportjában 26 fő
az  óvodába  belépő  3  éves  hátrányos  helyzetű  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű  
gyermekek óvodai nevelése érdekében.

Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagóvoda kis, középső és nagy csoportjában 27-27 fő,
Felsővárosi Tagóvoda Körte csoport 26 fő, Szilva és Alma csoportjában 27-27 fő
a tankötelezettség alól felmentett gyermekek továbbá az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új  
belépő gyermekek óvodai nevelése érdekében.

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1.a, 2.a osztályában 27-27 fő,
1.b, 5.b osztályában 28-28 fő,
3.a, 3.b, 4.b osztályában 30-30 fő,
4.a osztályában 33 fő
a sajátos nevelési igényű gyermekek számított létszáma továbbá az emelt szintű informatika  
és testnevelés oktatás miatt.

Felsővárosi Általános Iskola
2.a, 2.c, 3.c osztályában 27-27 fő,
2.b, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c osztályában 28 fő,
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az SNI megállapítása, a német nemzetiségi oktatás, továbbá az emelt szintű nyelvi  oktatás  
miatt.

Kertvárosi Általános Iskola
3.b osztályában 27 fő,
3.a osztályában 29 fő
a sajátos nevelési igényű gyermekek számított létszáma miatt.

Bibó István Gimnázium
7. és 8. osztályában 36 fő
a felülbírálati kérelmek elbírálása miatt.

II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és  
Kollégium 
9.b, 10.c és 11.c osztályában 36 fő,
10.a, 10.b osztályában 37 fő
a felülbírálati kérelmek elbírálása, a sajátos nevelési igényű tanulók és az előző tanévekben 
év közben érkező tanulók miatt.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Fazekas  Gábor  Utcai  Általános  Iskola  
engedélyezett  pedagógus létszámát  44,5  főről  42,5  főre,  továbbá a  Felsővárosi  Általános  
Iskola pedagógus státuszszámát 62 főről 59 főre csökkenti 2010. szeptember 1-jétől.

Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

A képviselő-testület határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Vígh Katalin intézményi referens,
Érintett oktatási intézmények vezetői

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00015 Új napirendi pont

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
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Amikor az anyagot készítették, egyeztettek a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: MÁK)  
is,  hiszen  a  normatíva  igénylés  feltétele  a  hatályos  alapító  okirat  MÁK  felé  történő  
megfeleltetése is. Azt kérték, hogy alaptevékenységek felsorolásánál a három önkormányzati  
óvodánál  és  a  négy  önkormányzati  általános  iskolánál  egészítsék  ki  az  „Integrációs  és 
képesség-kibontakoztató  felkészítés”-  t  azzal,  hogy  „halmozottan  hátrányos  helyzetű  
gyermekek számára”.
Egyébként új feladatot nem fogalmaztak meg az alapító okiratban, mindössze a statisztikai  
számjelet módosították a szakágazati rend megváltozása miatt.

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 19 

 
Szavazás: Nyílt >1301< Minősített
Ideje:2010.06.28 16:20:37

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               15 100.00%   62.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               15 100.00%   62.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 9    37.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

135/2010. Kth.
NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító  
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Ady E. u.4.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
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foglaltak szerinti tevékenység  
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1)  

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási  
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az  
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541587
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027560
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-  

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv- a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata  
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó  
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Óvodai nevelés, ellátás 
 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 Bölcsődei ellátás 
  Óvodai intézményi étkeztetés 
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

számára 
Kiegészítő tevékenysége: 

 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik  
a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től

 851011 Óvodai nevelés, ellátás
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 889101 Bölcsődei ellátás 
  562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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Intézményegységei:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde

Kiskunhalas, Ady E.u.4.
 Magyar Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Magyar u.16.
 Átlós Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Átlós u.21.
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
 Ady Endre Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős  csoportszoba)

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Magyar Utcai Tagóvoda 48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 14 
bölcsődei férőhely

 Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba) 

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
3Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz., 
 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.             2264/1 hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                  078/59.hrsz.,
 6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u. 12.     2234 hrsz., 
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 
309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz.alatti  
2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz.  
alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády 
Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja  
a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a 
rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános  
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal  
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

  közalkalmazotti jogviszony,
  a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  135/2010.Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 
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Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 103/2010.Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Ácsné Fehér Klára óvodavezető Ady E. u. 4.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

136/2010. Kth.
SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  SZÁZSZORSZÉP  ÓVODÁK  alapító  okiratának  
módosítását az alábbiak szerint fogadja el

Intézmény neve: Százszorszép Óvodák
Rövidített neve: Százszorszép Óvodák
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Vasút utca 2.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1)  

bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási  
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az  
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 541576
Az alapító okirat száma:
Típusa: Óvoda
OM azonosítója: 027567
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv- a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata  

54



felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó  
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Óvodai nevelés, ellátás 
 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 Óvodai intézményi étkeztetés 
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

számára 
Kiegészítő tevékenysége:

 Munkahelyi étkeztetés 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik  
a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
intézményi bevétel.
Szakfeladatai: 2010.01.01-től

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés 


Intézményegységei:
 Százszorszép Óvodák

            Kiskunhalas, Vasút u.2.
 Lomb Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Lomb u. 5.
 Felsővárosi Tagóvoda

Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Százszorszép Óvodák
 Vasút Utcai Tagóvoda 76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)

 Százszorszép Óvodák 
 Lomb Utcai Tagóvoda 87 óvodai férőhely (3 db 29 fős csoportszoba)

 Százszorszép Óvodák
 Felsővárosi Tagóvoda 135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)


Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.                              4758 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Lomb u.5                               5193 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.                    2170 hrsz.,  
Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található 
található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a Kiskunhalas Lomb u.5.  
Alatti 5193 hrsz.-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 épülettel, továbbá a Kiskunhalas,  
Szabadság tér 3.sz. Alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  
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vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
 A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-

oktató munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános  
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal  
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban: Kötv.) alapján

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 
 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  136/2010.  Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 26/2010.Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Nyerges Pálné óvodavezető Vasút u. 2. sz. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

137/2010. Kth.
BÓBITA  ÓVODA,  BÖLCSŐDE és  PEDAGÓGIAI  SZAKSZOLGÁLAT  Alapító  Okiratának 
módosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a    BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI   
SZAKSZOLGÁLAT   alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:  

Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai  
Szakszolgálat

Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés
Működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 

ellátásakor a közoktatási törvény 90.§ 81)  
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bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási  
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az  
intézmény más településről is fogadhat  
gyermekeket. Bölcsődei ellátás tekintetében  
Kiskunhalas város illetékességi területe a felvételi  
körzet. Az intézmény a pedagógiai szakszolgálati  
feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi  
Társulás illetékességi területén végzi.

Törzskönyvi száma: 541565
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027563
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv -a 

létszámadatok és személyi juttatási előirányzata  
felett saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a 
pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó  
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  
(340247)

Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Óvodai nevelés, ellátás 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 Bölcsődei ellátás 
 Óvodai intézményi étkezés
 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (Logopédia, Gyógytestnevelés)
 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

számára 

Kiegészítő  tevékenysége:
25. Munkahelyi étkeztetés

Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik  
a munkahelyi vendéglátásra is. 
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
intézményi bevétel.

 Szakfeladatai 2010.01.01-től
 851011 Óvodai nevelés
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
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 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás  
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 

Intézményegységei:
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 

Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
 Bajza Utcai Tagóvoda

Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Engedélyezett férőhelyek száma:

 Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda         256 óvodai férőhely( 2 db 20, 3 db 22 és 6 db 25 fős 

csoportszoba)  28 bölcsődei férőhely 
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Bajza Utcai Tagóvoda                     87 óvodai férőhely ( 3 db  29 fős csoportszoba) 
                                                           14 bölcsődei férőhely 

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz.

Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta 
található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó 
Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény 
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként  
felhasználni. 
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános  
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal  
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.)  és  a  1993.  évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  138/2010.Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 104/2010.Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Varga Margit óvodavezető Kuruc vitézek tere 17.  

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

138/2010. Kth.
FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a   FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító okiratának módosítását   
az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Felsővárosi Általános Iskola 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése alapján 

körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe  
Kiskunhalas város illetve Pírtó község  közigazgatási területe a 
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat 
tanulókat.

Törzskönyvi száma: 340995
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027805
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Pírtó 

Község Önkormányzata a társulási szerződésben foglaltak 
alapján

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas-Pírtó Mikrotérségi Oktatási  
Társulás(Kiskunhalas, Hősök tere 1.)a társulási szerződésben 
foglaltak alapján

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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6414, Pírtó, Dózsa György u.19.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 Könyvtári szolgáltatások
 Munkahelyi étkeztetés
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulás nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyamon)
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 1-4.évfolyamon halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek számára 
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 5-8.évfolyamon halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek számára 
 Kiegészítő tevékenysége:

 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Vállalkozási tevékenysége::
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A 
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a 
mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi  
vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi  
bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től

 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
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 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatások
 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési  

szervnél
Intézményegységei:  Felsővárosi Általános Iskola Pírtói Tagintézmény
6414 Pírtó Rákóczi u.32.
Évfolyamai:1-8.évfolyam (8. évfolyam)

Engedélyezett férőhelyek száma:
 1-4.évfolyam 337 tanuló
 5-8.évfolyam 390 tanuló ebből 

Pírtói Tagintézmény 1-8.évfolyam 120 tanuló
összesen: 847 tanuló

 Felnőttoktatás 30 fő
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 5.                   2167 hrsz.
6414 Pírtó Rákóczi u. 2.                                      37 hrsz.  
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, ebédlő 
épülettel, továbbá a Szabadság tér 5.sz. Alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 
m2 alapterületű épülettel. A Pírtói Tagintézmény vonatkozásában: Pírtó Rákóczi u.2.sz. Alatti 37 hrsz.-ú 
ingatlan a rajta található 1-8.évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel. A feladatok ellátásához  
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó 
jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete alapján.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése 
nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás elkészítése 
az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az iskola igazgatójának 
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kinevezésekor a Kiskunhalas-Pirtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás társulási szerződésben foglaltak 
szerint kell eljárni.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv a  
Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, a
  Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 138/2010.Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 28/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Kerekes Katalin igazgató, Szabadság tér 6.   

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

139/2010. Kth.
FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a    FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Rövidített neve: Fazekas Általános Iskola 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 852010  Alapokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1)  

bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.
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Törzskönyvi száma: 341091
Az alapító okirat száma:
Típusa: általános iskola
OM azonosítója: 027804
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

számára 

Kiegészítő tevékenysége:
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt  
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása 
intézményi bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től:

 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
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oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8.(8.évolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 306 tanuló
5-8.évfolyam 300 tanuló
összesen: 606 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktatató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. 
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony
 munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító  okiratot  Kiskunhalas Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a 139/2010.Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 29/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Nagy-Czirok Lászlóné igazgató, Fazekas G. u.1.sz.    

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

140/2010. Kth.
KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a    KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA   alapító okiratának módosítását   
az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Kertvárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Kertvárosi Ált.Isk.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben foglaltak 

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR 08): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1) bekezdése alapján 

körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe  
Kiskunhalas város közigazgatási területe, Imrehegy község 
közigazgatási területe a Kiskunhalas város és Imrehegy község 
által kötött oktatási megállapodásának megfelelően, a 
fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat 
gyerekeket

Törzskönyvi száma: 341552
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027807
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
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 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára



Kiegészítő tevékenység 
 Munkahelyi étkeztetés 
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A 
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a 
mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi  
vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi  
bevétel.

 Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-

4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 208 tanuló
5-8.évfolyam 270 tanuló
összesen: 478 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2  iskola és tornaterem épülettel,  
továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a 

66



leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató 
feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó 
vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás elkészítése 
az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A 1992. évi XXXIII. tv. a 
Közalkalmazottak jogállásáról  (továbbiakban: Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban: 
Ktv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító  okiratot  Kiskunhalas Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a 140/2010.Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 30/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Kovács Sándor igazgató, Nyírfa u. 23. sz.     

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

141/2010. Kth.
SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    SZŰTS  JÓZSEF  ÁLTALÁNOS  ISKOLA   alapító   
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Szűts József Általános Iskola
Rövidített neve: Szűts J. Ált. Iskola
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Köztársaság u.9.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység
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Szakágazati száma (TEÁOR): 852010 Alapfokú oktatás 
Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény  90. § (1)  

bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát el.  
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 
területe a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.

Törzskönyvi száma: 341507
Az alapító okirat száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027806
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  

szerv
 Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

számára 

Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 Építmény üzemeltetés

 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési  
szervnél

Vállalkozási tevékenysége:
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt  
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.  
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.

Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása, 
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.

Szakfeladatai 2010.01.01-től
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél
 811000 Építmény üzemeltetés 

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:

 1-4.évfolyam 234 tanuló
 5-8.évfolyam 300 tanuló

összesen: 534 tanuló

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: Kiskunhalas, 3668 hrsz.-ú ingatlan 
Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő Köztársaság u.9. Szám alatti 3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 
2905 m2 területű iskola, konyha és tornaterem. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a 
leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-
oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a 
fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult  
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
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veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról(továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, a
  Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 141/2010.Kth. 
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 31/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Nagyné Lehoczki Zsuzsanna igazgató, Köztársaság u. 9.      

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

142/2010. Kth.
II.  RÁKÓCZI  FERENC  MEZŐGAZDASÁGI,  KÖZGAZDASÁGI,  INFORMATIKAI  
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

A  Képviselő-testület  a    II.  RÁKÓCZI  FERENC  MEZŐGAZDASÁGI,  KÖZGAZDASÁGI,   
INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM   alapító okiratának módosítását az   
alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,  
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és  
Kollégium

Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium 
Rövidített neve: II. Rákóczi F.Szki.és Koll.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység és a szakképzésről 
szóló 1993.évi LXXVI. Törvényekben foglaltak  
szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
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Törzskönyvi száma: 338877
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027977
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-  

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

 A jóváhagyott pedagógiai program alapján:
     - nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
     - nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás
       Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 621 01 0000 00 00
       Műszaki informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 04
      - felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
      Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 810 01 0010 55 10
      Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 343 01 0010 55 04
    - szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
     - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
 Diáksport
 Könyvtári tevékenység
 Kollégiumi intézményi étkezés
 Iskolai intézményi étkezés   
 Pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél
 Csillagvizsgáló működtetése

Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység  
 Egyéb nem bolti kereskedelem
 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 Üdültetés
 Egyéb vendéglátás
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Médiareklám
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt  
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.  
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.

Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása, 
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.
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Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
 853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
 853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési  

évfolyamokon
 559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 855921 Nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
 855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211  Felsőfokú szakképzés
 853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917  Munkahelyi étkeztetés
 561000  Éttermi, mozgó vendéglátás
 960900  M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 479909  Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 559099  Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
 552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás
 562920  Egyéb vendéglátás
 479901  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 731200  Médiareklám
 949900 M.s.n.Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 841409 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati  

költségvetési szervnél

Intézményegységei: 6400, Kiskunhalas, Majsai út 1. Kollégium 

Évfolyamai:      
9-12. (4 évf.)
13-14. (2 évf.)

Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évf. 420 fő
13-14. évf. 210 fő
összesen   630 fő
kollégiumi férőhelyek 50 fő

Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság 

Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
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Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400  Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. Tanműhely
6400  Kiskunhalas, Bokréta u. 1. Tanműhely ( számítástechnika)
6400  Kiskunhalas, Kossuth u. 43. Csillagvizsgáló
6413 Kunfehértó, Kárász u.4. Pihenőház

Feladatellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén  lévő  4752 hrsz.-ú  5927 m2 területű  és  4753 hrsz.-ú  3797 m2 területű  ingatlan  
(számítástechnika), a 6022/1 hrsz.-ú 40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a 6022/3 hrsz.-ú  
34404 m2 területű  ingatlan  (tanműhely),  4751/2A/16 és  4751/2A/17 hrsz.-ú  2x34 m2 területű  
ingatlan  (Csillagászati  Obszervatórium),illetve  a  1494/2  hrsz.-ú  1057  m2 területű  ingatlan  
(Kunfehértó Kárász u. 4. Pihenőház ) a rajta levő épületekkel.

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
      Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű 

működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 
megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a 
jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

 közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító  okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a 142/2010.Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 33/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Klein Imre  igazgató, Kossuth u. 39.      

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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143/2010. Kth.
BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Alapító Okiratának módosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a    BIBÓ  ISTVÁN  GIMNÁZIUM   alapító  okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Bibó István Gimnázium
Rövidített neve: Bibó-gimnázium
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben foglaltak  

szerinti tevékenység
Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Országos beiskolázási terület lát el.
Törzskönyvi száma: 338866
Az alapító okirat száma:
Típusa: Gimnázium 
OM azonosítója: 027951
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 Alap tevékenysége 2010.01.01-től:
 Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az 

érettségi vizsga megszerzésére.
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
 Diáksport
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi étkeztetés
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 Médiareklám
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél


Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A 
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a 
mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi  
vendéglátásra is.
Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: 
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Aránya bérbeadása, üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi  
bevétel.
Szakfeladatai 2010.01.01-től

 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.)
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 731200 Médiareklám
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:

 7-12. (6.évfolyam)
 9-12. (4.évfolyam)
 Engedélyezett férőhelyek száma:

 nappali 7-12. évfolyam 200 tanuló
 nappali 9-12.évfolyam 420 tanuló

 összesen: 620 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400  Kiskunhalas Szász Károly u.21.           2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola, tornaterem 
épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja  
a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló  
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  
Vagyon feletti rendelkezés:

  A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-
testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése 
az Oktatási Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
--1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv a  
Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
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Az alapító  okiratot  Kiskunhalas Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a 143/2010.Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 25/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Klein Imre igazgató, Kossuth u. 39.      
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei,    

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00016 Új napirendi pont

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Óvodák nevelési programjainak módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 20 
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Szavazás: Nyílt >1302< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:21:16

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               16 100.00%   66.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               16 100.00%   66.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 8    33.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

144/2010. Kth.
Óvodák nevelési programjainak módosítása.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai  
Szakszolgálat nevelési programjának módosítását 2010. szeptember 1-jei hatállyal  
jóváhagyja.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák és Bölcsőde nevelési  
programjának módosítását 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Százszorszép  Óvodák  nevelési  
programjának módosítását 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja.

Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Varga Margit Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
Nyerges Pál Attiláné  Százszorszép Óvodák óvodavezetője,
Ácsné Fehér Klára Napsugár Óvodák és Bölcsőde igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00017 Új napirendi pont

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Tehergépjármű forgalom elterelése Kiskunhalas belvárosából.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Csáki László képviselő:

Arra kéri Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezetőt,  hogy tájékoztassa az 5 tonnánál nehezebb 
járművek tulajdonosait és vezetőit. Az előterjesztés az átmenő forgalmat érinti. Nincs pontos  
tájékoztatás, hogy a szolgáltatók, autósiskolák milyen módon tudnak mentesülni alóla.

Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető:

A városközpontból a tehergépjármű forgalom elterelésével kapcsolatban elmondja, hogy az  
53-as főút és a város útjai mellett is kint lesznek a „Tehergépjárművel behajtani tilos” táblák.  
Mindegyik  alatt  „Kivéve  áruszállítás”  kiegészítő  tábla  lesz,  ami  alapján  menetlevéllel  be 
lehet  hajtani.  Célforgalommal  már  nem  lehet  behajtani.  A  gépjármű  tanintézetnek,  vagy  
bármelyik szolgáltatónak külön kérelemre a Magyar Közút Kht. ad ki útvonalengedélyt, ami  
napra, hónapra, vagy évre szól és biztosítja ezekre a területekre a behajtást.

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 21 

 
Szavazás: Nyílt >1303< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:24:06

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               15 100.00%   62.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               15 100.00%   62.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 9    37.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 
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145/2010. Kth.
Tehergépjármű forgalom elterelése, Kiskunhalas belvárosából. 

H a t á r o z a t

1./Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a Magyar Közút Kht-t, hogy a kezelésükben 
lévő  Kiskunhalas,  Kossuth  u.-Köztársaság  u.-Szász  Károly  utca  nyomvonaláról  a  
tehergépjármű  forgalmat  a  Szabadkai  u.-Átlós  u.-Tó  u.-Dongér  völgyi  út-Mártítok  útja  
nyomvonalra terelje át. A képviselő-testület a forgalom elterelésével kapcsolatos költségeket  
a költségvetésben erre a célra biztosított keretből biztosítja.

2./Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  53-as  számú  út  (kivéve  Szabadkai  út  
kereszteződést), az Átlós út, Tó utca kereszteződéseiben elrendeli a KRESZ. 44. ábra számú 
„5  t  össztömeget  meghaladó  teherautóval  behajtani  tilos”,  kivéve  áruszállítás  kiegészítő  
táblával,  tiltó  tábla  kihelyezését.  A  képviselő-testület  a  táblák  kihelyezésével  új  forgalmi 
rendet  vezet  be  a  város  területén,  az  áruszállító  járművek  kivételével  megtiltja  az  5  t-át  
meghaladó tehergépjárművek közlekedését.

Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Dr. Várnai László polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése 
(KEOP-2009-7.1.2.2008.0215) c. projekthez követendő díjpolitika.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:
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A módosítást  azért kérte az Egészségügyi,  Foglalkoztatási  és Vallásügyi  Bizottság, mert a  
határozati  javaslat  4.  pontja  félreérthető.  Nem  csoportok  vannak  hátrányos  helyzetben,  
hanem személyek és családok. Nem jó a megfogalmazás. 
Az eredeti megfogalmazásból kihagyták, aki magyar és mégis szegény. A Cigány Kisebbségi  
Önkormányzattal,  a Fogadj el!  Alapítvánnyal és a Mozgáskorlátozottak Egyesületével van 
megállapodás.  Az  kérték,  hogy  a  leginkább  rászorulókat  említsék.  Véleménye  szerint  a  
szociálisan legrászorultabbak és a leginkább rászorulók ugyanazt jelenti, szóismétlés, ezért  
kéri kijavítani a szöveget.
A Polgármesteri Hivatalhoz fordulók kapjanak támogatást a csatornázásra.

Dr. Várnai László polgármester:

A  határozati  javaslat  szövegét  magyarosítani  fogják  a  kérésnek  megfelelően.  További  
észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 22 

 
Szavazás: Nyílt >1304< Minősített
Ideje:2010.06.28 16:26:08

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               16 100.00%   66.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               16 100.00%   66.67%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 8    33.33%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

146/2010. Kth.
Kiskunhalas  város  szennyvíztisztításának  és  csatornázásának  fejlesztése  (KEOP-2009-
7.1.2.0.2008.02.15) c. projekthez követendő díjpolitika. 

H a t á r o z a t

1.  A  Képviselő-testület  elfogadja  a  pályázathoz  kapcsolódó  Részletes  Megvalósíthatósági  
Tanulmányban  (RMT)  leírt  díjképzési  elveket  és  díjszinteket  alkalmazza  a  projekt  
megvalósulását követően.

2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215  pályázatához 
(Kiskunhalas  Város  szennyvíztisztításának  és  csatornázásának  fejlesztése  beruházáshoz)  
szükséges 789.211.830,- Ft saját forrást biztosítja.
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Az összeg forrása: 
 Önkormányzati hitel 436.211.830,- Ft
 Víziközmű társulati hitel 353.000.000,- Ft

Kiskunhalas Város Önkormányzata – a Kiskunhalasi Viziközmű Társulat nyilatkozata alapján  
-  készfizető  kezességet  vállal  a  Kiskunhalasi  Víziközmű  Társulat  által  felvett  maximum  
360.000.000,-  Ft  (  azaz  Háromszázhatvanmillió  00/100  Ft)   víziközmű-társulati  hitel  
mindenkori éves kamatainak és tőkefizetési kötelezettségének erejéig.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakkal  
tartalmilag megegyező,  a pályázati  dokumentációhoz csatolandó szükséges nyilatkozatot,  
valamint a víziközmű társulati hitellel kapcsolatos valamennyi okiratot aláírja.
3.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215  támogatással  
létrejövő létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja.
Az Önkormányzat a működtetés kiadásait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi.
 Kiskunhalas Város Önkormányzata a megvalósuló elemek üzembe helyezésétől számított 5  
(öt) évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakkal  
tartalmilag  megegyező,  a  pályázati  dokumentációhoz  csatolandó  szükséges  nyilatkozatot  
aláírja.

4.   Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  KEOP-2009-7.1.2.0-2008-0215  támogatással  
megvalósuló csatornahálózathoz való hozzáférést a hátrányos helyzetű csoportok – a roma és  
fogyatékos szociálisan rászoruló lakosok – számára aktívan támogatja. A csatorna beruházás  
megvalósítása  keretében  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  Cigány  Kisebbségi  
Önkormányzattal,  valamint  a Fogadj  el!  Alapítvánnyal/  Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi  
Egyesületével, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátás szabályairól szóló 45/2003.  
(XII.23.)  számú  rendeletben  szabályozott,  szociálisan  leginkább  rászoruló  háztartások  
számára  együttműködési  megállapodás  keretében  lefektetett  alapelvek  szerint  a  házi  
bekötéseket térítésmentesen biztosítja. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakkal  
tartalmilag  megegyező,  a  pályázati  dokumentációhoz  csatolandó  szükséges  nyilatkozatot  
aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00019 Új napirendi pont

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: 2010. évben tervezett közvilágítás fejlesztés.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 23 

 
Szavazás: Nyílt >1305< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:26:39

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               15 100.00%   62.50%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               15 100.00%   62.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 9    37.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

147/2010. Kth.
2010. évben tervezett közvilágítás fejlesztés.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület elfogadja a 2010. évre tervezett közvilágítás fejlesztés keretfelosztását,  
egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Barta József városfejlesztési osztályvezető - Helyben általa:
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. csatlakozási irodája
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EDF Démász Zrt. közvilágítási üzletágvezetője
Kivitelező - Lintner és Tsa.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző

00020 Új napirendi pont

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kárpát utca útburkolat felújítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Szabó Károly képviselő:

Utánanézett, hogy miből adódott a bizottsági üléseken a félreértés. A szakmai tájékoztatás  
után  azt  javasolja,  hogy  támogassák  az  előterjesztést.  Nem  az  áruház  dolga  ennek  a 
szakasznak a felújítása, mert nem arról a területről van szó.

Máté Lajos képviselő:

A  bizottsági  üléseken  is  elhangzott,  hogy  sok  ígéretet  kaptak  korábban.  Nehezen  kapott  
támogatást, hogy nem is városközpontban, de frekventált helyen egy újabb multinacionális  
cég tűnjön fel és a még meglévő kisboltokat kiszorítsa a piacról. Véleménye szerint a Coop 
üzletek sem bírják majd tartani a versenyt. Ilyen okok miatt nem támogatták a betelepülését. 
A város szélén megjelentek a nagy áruházláncok, amelyek olyan konkurenciát támasztottak a  
helyi vállalkozóknak, amivel nem tudják felvenni a versenyt. A Lidl Magyarország Bt. azt a  
szegmensét  célozta  meg  a  vásárlóerőnek,  aki  nem  akar  kiutazni  a  város  szélére  és  a  
mindennapi  bevásárlást  végzi.  Ezért  áldozott  sokat  a  terület  megszerzésére,  a  szálloda  
lebontására és a családi házak felvásárlására. Nagy beruházásnak tűnt, aminek bizonyára  
megvan az indoka. 
A Lidl áruház engedélyeztetésének idején a beruházó sok minden ígért. Megépítik az áruházat  
és  a  parkolót.  Ez  az  50-80  méter  hosszú  szakasz  nem  fér  bele.  A  bizottság  tagjai  úgy  
gondolták, hogy az építkezés kapcsán sokat romlott az út állapota. Véleményük szerint utólag  
fel kell vállalnia a beruházónak az út megjavítását.
Gyakran 200-300 ezer Ft-ba kerülő tábla elkészítésére nem találnak forrást a költségvetésben  
és  nagy  viták  alakulnak  ki.  Most  találtak  egy  olyan  beruházást,  ami  olcsóbb  lesz  és  
felszabadul 2.895 ezer Ft.  Jónak tartja, ha pénzt tudnak megspórolni, mert szüksége lesz rá a  
költségvetésnek, de nem biztos, hogy rögtön el is kell költeni. Ez a beruházás nem is szerepel  
a költségvetésben. Az egész Kárpát utca rossz állapotú, ezért úgy gondolja, hogy a korábbi  
évekhez hasonló pályázaton kellene felújítani a teljes útszakaszt. 

Halász Balázs képviselő:
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Az áruház környékén uralkodó állapotokat szomorúnak tartja. A Városfejlesztési Osztályon 
megnézte, hogy mit vállalt a beruházó az úttal kapcsolatban. Véleménye szerint a tervrajzokat  
be kellett volna hozni a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
ülésére. A Fazekas Gábor utca burkolatát teljes szélességében megerősítik majdnem a Sas  
utcáig.  Álláspontja  szerint  ez jelentős  rész. Az áruház mögött  is  ők vágták fel  az úttestet,  
amibe elképzelhetőnek tartja, hogy bele kell szólnia az önkormányzatnak. 
Egy  interpelláció  kapcsán  épült  egy  gyalogátkelőhely,  az  engedélyeztetési  eljárás  
folyamatban volt, ezért hiába kérték, hogy építse meg a beruházó, de cserébe felajánlották,  
hogy egy másikat a városban, az önkormányzat által megjelölt helyszínen. Ezt jegyzőkönyv is  
tartalmazza. Elképzelhetőnek tartja, hogy megépítették volna ezt a minimális hosszúságú utat,  
mert rugalmasak. A kanyarodósávokat is ők építik.

Dr. Várnai László polgármester:

A rajzon pontosan látszik,  hogy mi az,  amit  a beruházó épít  meg és mi az önkormányzat  
feladata. Az építési engedélyben is rögzítve van. Jól jár az önkormányzat. 
Az áruház akkor is ki fog nyitni, ha nem javítják meg az utat. Ha megcsinálják ezt a szakaszt,  
tisztességesen nézne ki a környék. 

Soós Árpád képviselő:

Az útburkolat javítását támogatja, de véleménye szerint az építkezéssel romlott az út állapota.  
Azt javasolja, hogy az önkormányzat tárgyaljon a beruházóval az útfelújításról.

Dr. Várnai László polgármester:

A tárgyalások  a Lidl  képviselőivel  lezárultak  a  megindult  beruházás  kapcsán,  ami  építés  
engedéllyel rendelkezik. Ennyit vállalt. 
Halász  Balázs  képviselő  hozzászólásával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  hátsó  tárgyalások  
folynak a Lidl-lel, de erről most nem lehet beszélni. Mindenkinek megvan a maga mozgástere.  
Ebben a projektben nincs több mozgástere a Lidl-nek. Nem kizárt, ahogy ezt Kőrösi Dezső  
Műszaki  osztályvezető  is  megerősítette,  hogy  ezek  a  tárgyalások  gyalogátkelőhely  
vonatkozásában is folynak. 
További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.

No: 24 
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Szavazás: Nyílt >1306< Minősített
Ideje:2010.06.28 16:38:18

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               11   61.11%   45.83%
Nem                 1     5.56%     4.17%
Tartózkodik                 6   33.33%   25.00%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

148/2010. Kth.
Kárpát utca útburkolat felújítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja a Kárpát utcai útburkolat felújításáról  
szóló határozati javaslatot. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Barta József városfejlesztési osztályvezető  általa:
Stravia Kft. 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 2.
MERKBAU Kft. – Lidl generálkivitelezője 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00021 Új napirendi pont

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. által bérbe adandó ingatlan.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:
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A szükséges tárgyalásokat lefolytatták. A konkrét megállapodást jogászokkal leegyeztették. Az  
előterjesztést támogatandónak tartja, mert bevételt jelent a kórháznak és ellátási lehetőséget  
ad a református egyháznak. 

Kérdések

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Egy háromszintes helyiséget adnak bérbe. Tudomása szerint nem olyan régen újították fel  
benne a vizesblokkokat, lift és udvarrész is jár vele 15 évig, havi bruttó 40 ezer Ft-ért. Ez a  
bérleti díj jóval alatta van a piaci áraknak. A szerződés tervezet szerint a bérlő közoktatási  
feladat céljára kívánja átalakítani az épületet.
Gesztust akarnak gyakorolni a református egyháznak és a sérült gyermekeknek? Ebben az  
esetben támogatja az előterjesztést.

Dr. Várnai László polgármester:

Nem fognak gimnáziumot működtetni az épületben. Aránytalannak látszik a bérleti díj, de az  
elérendő cél miatt alakult így. Kevesebbet kell foglalkozni ezzel a területtel, valamint a kórház  
biztosítja a háttérszolgáltatást.

Dr. Nagy András Péter képviselő:

Évek óta üresen áll az épület, csak romlana az állaga, így pedig nem megy tönkre. Az egyház  
jó célra hasznosítja. Az étkeztetés mellett egyéb szolgáltatásokat is a kórház biztosít, tehát  
bevételt hoz. Mindenki jól jár vele. Többször részt vett a tárgyalásokon, ezért javasolja az  
előterjesztés támogatását.

Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:

Az épület  állaga üresen sokat  romlik,  pár éven belül  tönkremegy.  A háttérszolgáltatást  a  
kórház  fogja  biztosítani.  Legyen  gazdája,  aki  rendben  tartja.  Sérült  gyerekek  fejlesztését  
végzik majd ott. 

Szabó Károly képviselő:

A  város  tulajdonában  sok  üresen  álló  épület  van,  amelyek  hasznosításáról  el  kell  
gondolkodni. A cél érdekében el kell fogadni az alacsonynak tűnő bérleti díjat. Remélhetőleg  
jól fog működni.

Máté Lajos képviselő:

Vizkeleti  Szabolcs  képviselő  hozzászólását  nem  tartja  tisztességesnek.  A  kórház 
szolgáltatásait, mint a mosoda, igénybe veszik, amiből a kórháznak jövedelme származik és az  
épület  állaga  sem  romlik.  Sérült  gyerekeket  fognak  ott  nevelni.  Valószínűleg  helyi  
munkavállalókat alkalmaznak majd. Van egy másik intézménye is az egyháznak ahol ilyen  
sérült, nemcsak kiskunhalasi gyerekeket látnak el, de kiskunhalasiaknak adnak munkát.
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Az  egyházak  ilyen  karitatív  tevékenységét  megkérdőjelezni  sem  szabad.  Hitből  vállalják,  
másként nem lehet.

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Gondolta,  hogy  lesznek,  akik  felháborodnak  a  hozzászólásán.  Véleménye  szerint  nem hit  
kérdése  a  sérült  emberek  ellátása.  Ő  és  a  kollégái,  akik  ateistának  vallják  magukat,  
ugyanolyan  lelkiismeretesen  foglalkoznak  ezekkel  az  emberekkel,  mint  akik  hisznek  
valamiben, vagy valamelyik egyház tagjai. Normális dolognak tartja így. Minden elismerése 
azoké az embereké, akik ilyen emberekkel foglalkoznak. Nem a céllal, hanem a bérleti díjjal  
volt  problémája.  Egy  korábbi  előterjesztésnél  is  nézetkülönbség  volt  közte  és  Máté  Lajos  
képviselő között a megszabott díj kapcsán.

Dr. Várnai László polgármester:

A bérleti szerződést a Halasi Városgazda Zrt. köti meg. 
További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.

No: 25 

 
Szavazás: Nyílt >1307< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:47:26

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: 

149/2010. Kth.
A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. által bérbeadandó ingatlan.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Semmelweis Halasi  
Kórház  Non-profit  Kft.  és  a  Magyarországi  Református  Egyház  Zsinati  Hivatal  (1146  
Budapest, Abonyi u. 21.) között a Kórház területén található volt pszichiátriai és neurológiai  
ellátásra kialakított épület 15 év időtartamra szóló bérbeadását a melléklet szerint.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Semmelweis Halasi Kórház Non-profit Kft. ügyvezető
Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat
Halasi Városgazda Zrt. igazgatósága 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00022 Új napirendi pont

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A köztemető üzemeltetés 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

No: 26 

 
Szavazás: Nyílt >1308< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:48:24

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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150/2010. Kth.
A köztemető üzemeltetés 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elfogadja  a  temető  üzemeltetés  2009.  évről  szóló 
beszámolóját. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Barta József városfejlesztési osztályvezető
Ván László főkertész
Kiss Sándorné KEGYELET Kft.
Alsóvárosi Római katolikus Plébánia
Református Egyházközség

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Dr. Várnai László polgármester:

Tájékoztatásként elmondja, hogy Ván László főkertész és a Népjóléti osztály már tárgyal a  
temetők  közmunkásokkal  történő  gondozásáról,  amit  az  egyházak  is  támogatnak.  Nem  a 
Halasi Városgazda Zrt. munkásai végzik majd a munkát. A tárgyalások vélhetően sikeresen  
fognak zárulni.

00023 Új napirendi pont

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás  
éves tevékenységéről szóló beszámolója.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.
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No: 27 

 
Szavazás: Nyílt >1309< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:50:02

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: 

151/2010. Kth.
A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás éves tevékenységéről  
szóló beszámoló.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  jóváhagyólag elfogadja a Szarvas Kft.  kiskunhalasi  
helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Soltész Gergely környezetvédelmi referens,
Weiszhaupt János Szarvas Kft. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00024 Új napirendi pont

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közút- és ingatlanfejlesztéshez szükséges terület biztosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.

Tóth Péter főépítész:

Új  változatban,  osztós  anyagként  kapták  meg  a  képviselő-testület  tagjai  a  megállapodás  
tervezetét. Ma délelőtt a Halasi Városgazda Zrt. igazgatóságának tagjával egyeztettek, ahol  
az  önkormányzati  érdekeket  pontosították  a  megállapodásban.  Ennyivel  egészült  ki,  
tartalmában ugyanaz maradt, mint amit a bizottságok is megtárgyaltak.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.

No: 28 

 
Szavazás: Nyílt >1310< Minősített
Ideje:2010.06.28 16:51:54

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: 

152/2010. Kth.
Közút- és ingatlanfejlesztéshez szükséges terület biztosítása

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a melléklet szerint együttműködési megállapodást köt  
a Rompetrol Kft.-vel a Szász Károly utcai körforgalom mellett építendő benzinkút és az  
ahhoz  kapcsolódó  út,  kerékpárút  és  csatorna  áteresz  beruházások  megvalósítása  
érdekében. 
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2. A Képviselő-testület  felhatalmazza a Polgármestert  az  együttműködési  szerződés és az  
abban  rögzítetteknek  megfelelő  közös  tulajdont  létrehozó,  megszüntető  és  adásvételi  
szerződések aláírására, szükséges nyilatkozatok megtételére. 

3. A Képviselő-testület 3015 és 30212/4 hrsz alatti ingatlanokat érintő telekalakítás során a 
3031 hrsz ingatlanba csatolt területrészek tulajdonba vételéhez hozzájárul. 

4. A Képviselő-testület belterületi lakóút területbiztosítása érdekében meg kívánja vásárolni 
a 3067 és 3068 hrsz ingatlanokat és a 3017, 3063 és 3065 hrsz ingatlanoknak a rendezési  
terv szerint  közút  céljára  szolgáló részét.  Amennyiben a területszerzés  adásvétel  vagy  
csere  útján  nem  lehetséges  úgy  terület-  és  településrendezés  céljából  kisajátítást  
kezdeményez  ezen  ingatlanok  és  ingatlanrészek  esetében.  A  Képviselő-testület  
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására, illetve a kisajátítási  
eljárás megindítására, az eljárás fedezetét külső forrás bevonásával biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Tóth Péter főépítész
Városgazda Zrt. igazgatósága

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00025 Új napirendi pont

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Hozzájárulás sportpálya építéshez.

Írásos előterjesztés mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

No: 29 
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Szavazás: Nyílt >1311< Minősített
Ideje:2010.06.28 16:52:33

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: 

153/2010. Kth.
Hozzájárulás sportpálya építéshez.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Bibó István Gimnázium udvarán 40x20  
méteres aszfaltozott kézilabdapálya megépítéséhez. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Tóth Péter főépítész
Pintér András Bibó István Gimnázium igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00026 Új napirendi pont

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  „EU szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért” című pályázathoz 
saját forrás biztosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések
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Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

No: 30 

 
Szavazás: Nyílt >1312< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:53:16

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: 

154/2010. Kth.
„EU-szintű  nevelési  infrastruktúra  a  jövő  nemzedékéért  című  pályázathoz  saját  forrás  
biztosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott  
„EU-szintű nevelési  infrastruktúra a jövő nemzedékéért” című, DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-
0020 azonosítószámú pályázat összköltségét 220.016.884.- Ft összeggel elfogadja, melyből a  
90%-os támogatás összege 198.015.195.- Ft,  egyben kijelenti, hogy a szükséges 10%-os saját  
forrás, azaz 22.001.689,- Ft az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a pénzügyi források összetételét az alábbiak 
szerint elfogadja:

Forrás Ft %
I. saját forrás 22.001.689.- Ft 10 %
I./1. a támogatást igénylő pénzbeli hozzájárulása 11.000.845.- Ft 5 %
I./2. partnerek pénzbeli hozzájárulása 0.- Ft 0 %
I./3. bankhitel 0.- Ft 0 %
I./4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás: EU Önerő Alap 11.000.844.- Ft 5 %
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 198.015.195.- Ft 90 %
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Összesen 220.016.884.- Ft 100 %

Források megnevezése 2010. év (Ft) Összesen: (forint)
1. EU Alapokból igényelt forrás összege 187.014.351.- Ft 187.014.351.- Ft
2.  A  fejlesztéshez  hazai  társfinanszírozás  keretében 
biztosított összeg

11.000.844.- Ft 11.000.844.- Ft

3. A Pályázó saját forrása (3.1.+3.2.) 22.001.689.- Ft 22.001.689.- Ft
3.1.  A  Pályázó  költségvetésének  terhére  vállalt  saját  
forrás összege

22.001.689.- Ft 22.001.689.- Ft

3.2. Hitel 0.- Ft 0.- Ft
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.) 0.- Ft 0.- Ft
4.1. Lakossági hozzájárulás 0.- Ft 0.- Ft
4.2. Egyéb magánforrás 0.- Ft 0.- Ft
4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0.- Ft 0.- Ft
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.) 220.016.884.- Ft 220.016.884.- Ft
Az EU önerő alapból igényelhető támogatás maximális  
összege:

11.000.844.- Ft 11.000.844.- Ft

A Pályázó által igényelt EU Önerő Alapból támogatás  
összege:

11.000.844.- Ft 11.000.844.- Ft

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  8/2010.(II.26)  ÖM  rendelet  
szerint  pályázatot  nyújtson  be  EU  Önerő  Alapból  igényelhető  támogatás  elnyerésére,  az  
ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László, polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00027 Új napirendi pont

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalast Pirtóval összekötő kerékpárút megvalósításához szükséges 
egyes területek tulajdonba vétele.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

95



Új változatban kapták meg a képviselő-testület tagjai az előterjesztést. A határozati javaslat  
kiegészült egy harmadik ponttal, mely szerint a képviselő-testület megbízza a Polgármestert,  
hogy a kerékpárút tervének külső előkészítőivel szemben mindenre kiterjedő kártérítési igényt  
érvényesítsen.
Megkezdődtek ezzel kapcsolatban az egyeztetések, azon lesz, hogy a kerékpárút felépüljön és  
a  lehető  legminimálisabb  mértékben  terhelje  kiadás  az  önkormányzatot.  Leveleket  írt  és  
elkezdik  a  szavatossági  igényük  érvényesítésével  kapcsolatos  ügyeket  legjobb  belátásuk 
szerint tárgyalni.

Kérdések

Hozzászólások

Soós Árpád képviselő:

Meglepődtek azon, hogy többlet kisajátításra van szükség. Tudomása szerint azért van erre  
szükség, mert az előzetes tervekhez képest változott a nyomvonal. Két fasort ki kell kerülni. A  
pályázat elbírálása alatt 8 oszlopot beépített a Démász, valamint a 2 méteres sávszélesség 2,6  
méterre nőtt. Ezt ki kell vizsgálni, ezért támogatja az előterjesztést.

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.

No: 31 

 
Szavazás: Nyílt >1313< Minősített
Ideje:2010.06.28 16:56:15

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               18 100.00%   75.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

155/2010. Kth.
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Kiskunhalast  Pirtóval  összekötő  kerékpárút  megvalósításához  szükséges  egyes  területek  
tulajdonba vétele. 

H a t á r o z a t

1.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas közigazgatási  
területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpárút területbiztosítása céljából  
meg  kívánja  szerezni  az  1.  sz.  mellékletben  szereplő  ingatlanrészek  tulajdonjogát.  Az  
adás-vételi  eljárások  lefolytatásával  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t,  egyben 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  szerződések  aláírására,  a  területszerzés  
fedezetét biztosítja.

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas közigazgatási  
területét érintő és az 53. sz. főút mellett tervezett kerékpárút területbiztosítása érdekében,  
terület-  és  településrendezés  céljából   kisajátítást  kezdeményez  az  1.  sz.  mellékletben 
szereplő ingatlanok közül azok esetében, ahol a területek megszerzése adás-vétel  útján  
nem lehetséges. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás  
megindítására, az eljárás fedezetét biztosítja.

3.  A  Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  kerékpárút  tervének  külső 
előkészítőivel szemben mindenre kiterjedő kártérítési igényt érvényesítsen.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Tóth Péter főépítész
Városgazda Zrt, helyben, általa: tulajdonosok

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00028 Új napirendi pont

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  „A  Városi  Bölcsőde  ellátásának  fejlesztése  és  férőhelybővítése  
Kiskunhalason” című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések

Szabó Károly képviselő:

A Szilády Áron utcában van a bölcsőde?

Dr. Várnai László polgármester:
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A Május  1.  téren  lévő  bölcsődéről  van  szó.  Ez  már  egy  megnyert  pályázat  saját  forrás  
biztosítása.

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
határozati javaslat elfogadását.

No: 32 

 
Szavazás: Nyílt >1314< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:57:16

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               18 100.00%   75.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

156/2010. Kth.
„A  Városi  Bölcsőde  ellátásának  fejlesztése  és  férőhelybővítése  Kiskunhalason”  című 
pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott  
„A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése Kiskunhalason” című, DAOP-
4.1.3/C-2f-2009-0003  azonosítószámú  pályázat  összköltségét  152.569.068.-  Ft  összeggel  
elfogadja, melyből a 90%-os támogatás összege 137.312.161.- Ft,  egyben kijelenti, hogy a  
szükséges  10%-os  saját  forrás,  azaz  15.256.907,-  Ft  az  önkormányzat  költségvetésében  
rendelkezésre áll.
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete a pénzügyi források összetételét az alábbiak 
szerint elfogadja:

Forrás Ft %
I. saját forrás 15.256.907.- Ft 10 %
I./1. a támogatást igénylő pénzbeli hozzájárulása 9.154.144.- Ft 6 %
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I./2. partnerek pénzbeli hozzájárulása 0.- Ft 0 %
I./3. bankhitel 0.- Ft 0 %
I./4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás: EU Önerő Alap 6.102.763.- Ft 4 %
II. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 137.312.161.- Ft 90 %
Összesen 152.569.068.- Ft 100 %

Források megnevezése 2010. év (Ft) Összesen: (forint)
1. EU Alapokból igényelt forrás összege 129.683.708.- Ft 129.683.708.- Ft
2.  A  fejlesztéshez  hazai  társfinanszírozás  keretében 
biztosított összeg

7.628.453.- Ft 7.628.453.- Ft

3. A Pályázó saját forrása (3.1.+3.2.) 15.256.907.- Ft 15.256.907.- Ft
3.1.  A  Pályázó  költségvetésének  terhére  vállalt  saját  
forrás összege

15.256.907.- Ft 15.256.907.- Ft

3.2. Hitel 0.- Ft 0.- Ft
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.) 0.- Ft 0.- Ft
4.1. Lakossági hozzájárulás 0.- Ft 0.- Ft
4.2. Egyéb magánforrás 0.- Ft 0.- Ft
4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0.- Ft 0.- Ft
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.) 152.569.068.- Ft 152.569.068.- Ft
Az EU önerő alapból igényelhető támogatás maximális  
összege:

6.102.763.- Ft 6.102.763.- Ft

A Pályázó által igényelt EU Önerő Alapból támogatás  
összege:

6.102.763.- Ft 6.102.763.- Ft

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  8/2010.(II.26)  ÖM  rendelet  
szerint  pályázatot  nyújtson  be  EU  Önerő  Alapból  igényelhető  támogatás  elnyerésére,  az  
ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László, polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Tóth Péter főépítész

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00029 Új napirendi pont

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Bányaszolgalmi jog alapításához való hozzájárulás.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések

Halász Balázs képviselő:

Egy  négy  gyermekes  cigánycsalád  lakik  a  területen.  Lehet,  hogy  építési  engedély  nélkül  
építkeztek, de gondoskodni kell róluk. Mi lesz a sorsuk?

Tóth Péter főépítész:

Az előterjesztésnek nem része, hogy mi lesz az ott élőkkel.  Nem területszerzésről van szó.  
Bányaszolgalmi  jogot  jegyeztetnek  be.  Az  ott  lefektetett  csővezeték  feletti  terület  bizonyos 
korlátozását jelenti, amiért kártérítést fizetnek.
A kérdés szociális jellegű.

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.

No: 33 

 
Szavazás: Nyílt >1315< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 16:59:44

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               17 100.00%   70.83%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               17 100.00%   70.83%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 7    29.17%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

157/2010. Kth.
Bányaszolgalmi jog alapításához való hozzájárulás.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas külterület  0936/6  hrsz  
ingatlanon 522 m2 területet érintő, a Horváth-Magyar DN800 PN75 összekötő földgázszállító  
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vezetékre és annak biztonsági övezetére kiterjedő bányaszolgalmi jog alapításához és annak  
ingatlan  nyilvántartásba  történő  bejegyzéséhez,  melynek  jogosultja  az  FGSZ  Zrt.  (8600  
Siófok, Tanácsház u. 5.). A 16.704.- Ft kártalanítási összeget elfogadja, egyben felhatalmazza  
a Polgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Tóth Péter főépítész

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00030 Új napirendi pont

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Dongéri  út  tulajdonrészének  és  a  3372  hrsz.  alatti  ingatlannak  a 
megvásárlása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Most kártérítést fizetnek körülbelül 7 millió Ft értében, jövőre pedig megvásárolják 37 millió  
Ft-ért? 
Azért  vetették  fel  a  másik  lehetőséget  is,  mert  vélhetőleg  egyszer  az  önkormányzat  meg  
kívánja vásárolni a területet. Ha előrelátóak lennének, nem fizetnének ki feleslegesen 7 millió  
Ft-ot, hanem megvásárolják most és az övék az egész.
Minden megoldásra nyitott.

Kérdések

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Megéri ez az önkormányzatnak?

Dr. Várnai László polgármester:

Nem éri meg, de nem tud mit tenni. 

Hozzászólások

Máté Lajos képviselő:

Mennyibe kerülne, ha megvennék? Tudomása szerint 30 millió Ft-ot ér a terület.  Van-e a  
város olyan pénzügyi helyzetben, hogy megvásárolja?
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Véleménye  szerint  nincs  erre  forrás,  ezért  fizetnek  kártérítést.  A  buszállomást  tervezték  
kihelyezni. Nem lehet tudni, hogy mikor lesz pályázat és mennyi ideig állna benne a 30 millió  
Ft.
Kölcsönt kellene felvenniük, mint minden másra. Az a kérdés, hogy mennyi lenne a 30 millió  
Ft kamata. Elhangzott, hogy a 11 %-os kamat jó. Egy korábbi előterjesztésnél a jegybanki  
alapkamat kétszerese a kamat, ami kedvezőbb, mint a folyószámlahitel kamata. Véleménye 
szerint  jelentős  lenne  a  kamat  összege,  amikor  így  is  nagy  az  adósságállománya  az  
önkormányzatnak. 
A svájci frank árfolyamváltozásának hatásait még nem ismerik a város költségvetésére.

Dr. Várnai László polgármester:

A  svájci  frank  árfolyamváltozását  Kósa  Lajos  és  Szíjjártó  Péter  fideszes  képviselők  meg 
tudnák magyarázni. Az egész világ felfigyelt a bejelentésükre. A Financial Times címlapján  
szerepeltek. Meg van lepődve azon, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság  
elnöke szerint ez nem volt hatással a világgazdaságra. 

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Az  önkormányzatnak  kellenek  és  vannak  is  hosszú  távú  tervei.  Ilyen  a  buszpályaudvar  
kihelyezése is a városközpontból Ez a képviselő-testület döntött így nemrégen. Most kártérítés  
és értékkülönbözet jogcímén 7 millió Ft-ot akarnak kifizetni. Javasolja, hogy az önkormányzat  
vásárolja meg ezt a területet és ne fizessenek ki feleslegesen 7 millió Ft-ot. Senki sem tudja,  
hogy a közeljövőben mikor írnak ki újabb pályázatot ilyen célra. Nincs kizárva, hogy jövőre,  
vagy 2 év múlva megint tudnak pályázni és akkor úgyis meg kell szerezniük a területet hozzá.

Dr. Várnai László polgármester:

A teljes ingatlan megvásárlását módosító indítványként szavaztatja meg. Ha ez nem kapja  
meg a többséget,  még mindenkinek  meg lesz a lehetősége,  hogy a kártérítésre szavazzon,  
nehogy semmit ne tudjanak megszavazni. 

Először  a  teljes  terület  megvásárlásáról  kéri  a  képviselők  szavazatát.  A  költségvetés  
előirányzatai között erre már 7 millió Ft szerepel, csak 23 millió Ft-ot kellene mozgósítani.
Aki  támogatja  a  módosító  indítványt  az  igennel  szavazzon,  aki  nem,  az  nemmel,  vagy  
tartózkodjon. 

No: 34 

 

102



Szavazás: Nyílt >1316< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:06:47

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               12   63.15%   50.01%
Nem                 2   10.53%     8.33%
Tartózkodik                 5   26.32%   20.83%

Szavazott               19 100.00%   79.17%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 5    20.83%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

Dr. Várnai László polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nem támogatta a módosító indítványt.
Kártérítés fizetéséről kéri a képviselők szavazatát. 

No: 35 

 
Szavazás: Nyílt >1317< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:07:18

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               12   63.16%   50.00%
Nem                 1     5.26%     4.17%
Tartózkodik                 6   31.58%   25.00%

Szavazott               19 100.00%   79.17%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 5    20.83%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elutasítva
Határozat: 

158/2010. Kth.
Dong-éri út tulajdonrészének és a 3372 hrsz. alatti ingatlannak a megvásárlása.

H a t á r o z a t
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja a Dong-éri út tulajdonrészének és a  
3372 hrsz.  alatti  ingatlan  megvásárlásáról,  illetve  csere jogcímén történő megszerzéséről  
szóló határozati javaslatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Tóth Péter főépítész
Városgazda Zrt.   Helyben,
Galambosi József, Kiskunhalas, Szász Károly u. 40.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00031 Új napirendi pont

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas, 41498/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását.

No: 36 
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Szavazás: Nyílt >1318< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:08:29

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               19   95.00%   79.16%
Nem                 1     5.00%     4.17%
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: 

159/2010. Kth.
Kiskunhalas, 41498/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése.

H a t á r o z a t

A  Képviselő-testület  értékesítésre  jelöli  ki  a  kiskunhalasi  41498/3  alatti  ingatlannak  a 
rendezési  terv  szerint  beépítésre  szánt  mintegy  1814  m2  nagyságú  részét  Papp  Gyula,  
Kiskunhalas,  Vári Szabó István u.  5.  sz. alatti  lakos részére.  A telek megosztásával és az 
ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az  ingatlan  értékesítési  áráról  az  értékbecsült  ár  figyelembe  vételével  a  Pénzügyi,  
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a  
polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Tóth Péter főépítész      
Városgazda Zrt.   általa: kérelmező

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00032 Új napirendi pont

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 34.111 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések

Szabó Károly képviselő:

A biogáz üzem nem okoz környezeti károkat, vagy riaszt el másokat, hogy betelepüljenek az  
ipari parkba?

Tóth Péter főépítész:

A terület  biztosításáról van szó. Ezen túl  még számtalan oldalról meg fogják vizsgálni az  
illetékesek. A környezetvédelmi hatóság fogja ebből a szempontból megvizsgálni a tervezett  
beruházást. Tudomása szerint komoly előírásokat fognak támasztani az üzemmel szemben és  
amennyiben  felvetődik,  hogy  környezetre  ártalmas  tevékenységet  kívánnak  folytatni,  nem 
kapnak rá engedélyt a szakhatóságoktól.

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 37 

 
Szavazás: Nyílt >1319< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:10:20

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: 

160/2010. Kth.
Az Ipari Parkban 34.111 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem.
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H a t á r o z a t

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 114/2007. Kth. számú határozatát.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  támogatja a Kiskunhalasi  Ipari  Parkban a 6028  
hrsz alatti 34.114 m2 nagyságú területen a Kishunfood Kft. (6400 Kiskunhalas, Posta u.  4.)  
által biogáz üzem  és e gázzal üzemelő villamos energiát termelő gázmotorok telepítését célzó  
beruházás megvalósítását, egyben felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési  
szerződés aláírására. 

3.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kishunfood  Kft.-vel  kötött  együttműködési  
szerződésben rögzített feltételek szerint – amennyiben a Kft. biogáz üzem  és e gázzal üzemelő  
villamos energiát termelő gázmotorok telepítését célzó beruházás megvalósítására pályázati  
támogatást  nyer – hozzájárul a Kiskunhalasi  Ipari  Parkban a 6028 hrsz alatti  34.114 m2 

nagyságú  területnek  a  Kishunfood  Kft.  (6400  Kiskunhalas,  Posta  u.  4.)  részére  történő 
kedvezményes  – 15.250.000.-  Ft  összegért  történő – tulajdonba adásához,  a Kiskunhalasi  
Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. A terület tulajdonba-, és birtokba  
adásával valamint az út és közmű ellátással kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik.
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a  
Pénzügyminisztérium  álláspontja  szerint  a  kérelmező  vállalkozás  megfelel  a  70/2001/EK 
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Városgazda  Zrt.-t  az  eljárás  lebonyolításával,  egyben 
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Tóth Péter főépítész
Városgazda Zrt.   általa: kérelmező

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00033 Új napirendi pont

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Szenyér, Petőfi S. u. 16. szám, 30 hrsz. alatti ingatlan eladása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Tájékoztatja  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  Halász  Balázs  képviselő  személyesen  is  
megnézte  a  kérdéses  ingatlant.  Egyértelműen  az  volt  az  álláspontja,  hogy  adja  el  az  
önkormányzat. 
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Kérdések

Vízkeleti Szabolcs képviselő:

Halász  Balázs  képviselő  bizonyára  nem  volt  ott  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági 
Bizottság ülésén, ezért kéri, hogy számoljon be a Szenyéren látottakról.

Halász Balázs képviselő:

Kit terhel az ingatlanon lévő 34.676 Ft követelés? Véleménye szerint mivel még Kiskunhalas  
Város Önkormányzatának tulajdonában van, így neki kell helyt állnia.

Dr. Várnai László polgármester:

A válasz  egyértelműen  igen.  A  mindenkori  tulajdonosnak  kell  helyt  állnia.  A  tulajdonjog  
szerint a tulajdonos szedi a gyümölcseit és viseli a terheit.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Miből adódik a köztartozás és jelzálog, illetve mikor keletkezett?

Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:

Sajnálja,  hogy  általa  az  előterjesztéshez  készített  mellékletet  Polgármester  Úr  nem 
engedélyezte kiküldeni a képviselő-testület tagjainak.
Áramszámla tartozás 8212 Ft, ami azért nem szaporodik tovább, mert kikötötték a villanyt. Ez  
a tartozás majdnem 3 éve keletkezett. 
Eddig  nem  követelte  az  ottani  önkormányzat  a  folyamatos  fűnyírás  és  a  parlagfűirtás  
költségét. Idén már kétszer kaszálták. Egy patak van a porta végén, ami miatt még dúsabb a  
növényzet.  10  Ft/m2-rel  számolva,  összesen   26400  Ft  a  tartozás.  Ez  az  összeg  csak  
emelkedik, elképzelhetőnek tartja, hogy azóta már ismét lekaszálták.
Az épület egy félreeső utcában van, amit a polgármester segítségével találtak meg. A mellette  
lévő ingatlan az OTP tulajdonában van. Tábla jelzi, hogy életveszélyes az épület. 
A településen 350 fő lakik, főként cigány kisebbség. 10 épület várhatóan hamarosan összedől.  
Hiába van 30 km-re a Balaton.  Nincs értelme megtartani az ingatlant  és húzni az ügyet.  
Megfordult a fejében, hogy két rászoruló cigány családnak kellene odaadni, de véleménye  
szerint ugyanúgy visszajönnének, mint akiket a Rekettye pusztára költöztetett. 

Dr. Várnai László polgármester:

Egyetért  Halász Balázs képviselővel.  Két éve folyamatosan el akarták adni, de eddig nem  
sikerült. 

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
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Amikor a város megörökölte az ingatlant,  alpolgármesterként ő nézett  utána. Ki a felelős  
azért,  hogy  nem  adták  el  2-3  évvel  ezelőtt,  amikor  a  jobboldal  kivételével  mindenki 
megszavazta.
Fenntartja korábbi véleményét, hogy adják el az ingatlant.

Halász Balázs képviselő:

Az adósságot átvállalja Szenyér Község Önkormányzata.

Dr. Várnai László polgármester:

Aki még mindig az ingatlan megtartása mellett van, utazzon el Szenyérre. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását.

No: 38 

 
Szavazás: Nyílt >1320< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 17:17:51

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               14   70.00%   58.33%
Nem                 1     5.00%     4.17%
Tartózkodik                 5   25.00%   20.83%

Szavazott               20 100.00%   83.33%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 4    16.67%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

161/2010. Kth.
Szenyér, Petőfi S. u. 16. sz. 30 hrsz. alatti ingatlan eladása.

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület a Szenyér, 30 hrsz. alatti 1323 m2 területű, lakóház udvar művelési ágú 
ingatlanát Szenyér Községi Önkormányzat, Szenyér, Simon u. 1. részére 50.000.- Ft vételáron  
értékesíteni kívánja. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek  a vevőt terhelik.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a  
polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
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A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Tóth Péter főépítész      
Városgazda Zrt. igazgatósága
Szenyér Községi Önkormányzat, 8717 Szenyér, Simon u. 1.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00034 Új napirendi pont

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A kiskunhalasi Csetényi Emlékpark (Kiskunhalas, hrsz.:2358/4 sz., 2358/5 
sz. növény- és állatvilágát bemutató 2 db információs tábla kihelyezése. 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:

Az előterjesztést módosítja azzal, hogy 2011-ben valósuljon meg az információs tábla, mert  
információi szerint az idei költségvetésben nincs rá forrás.
A  város  által  védett  területről  van  szó.  A  Magyar  Madártani  Egyesület  képviselője  is  
megnézte a területet és segítséget ígért a tábla szövegének összeállításához.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Koncepcionális  kérdésről  van  szó,  ahogy  azt  a  Környezetvédelmi,  Mezőgazdasági  és 
Kistérségi Bizottság is megfogalmazta a határozatában. 

Horváth Mihály képviselő:

Támogatja a kezdeményezést.  A terület rendbetétele 8-10 évvel ezelőtt  megkezdődött,  de a  
folyamat leállt, el van hanyagolva. A tábla megfelelő környezetben mutatna szépen. 

Szabó Károly képviselő:

A  parkkal  szerves  egységben  kell  megvizsgálni  a  táblák  kihelyezésének  kérdését.  Az  
elhanyagoltság  miatt  nem  sok  ember  jár  arra.  Nem  hiszi,  hogy  önálló  lépésként  ki  kell  
táblázni.  Az  észrevételeket  furcsának  találja.  A  Halasi  Nemes  Tanács  egyedüli  civil  
szervezetként megkapta azt a jogot, hogy előterjesztéseket készítsen a képviselő-testület elé.  
Alapvetően anyagi kérdések vetődnek fel.  A forrás nincs megjelölve.  Ki lenne a szakértő?  
Egyetem, tanszék, magánszemély?
Önállóan, ebben az összefüggésben nem támogatja az előterjesztést.
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Dózsa Tamás Károly képviselő:

Nagyon elhanyagolt a környezet. Az elmúlt év szeptemberében avatott Kun Madonna című 
műalkotást is megrongálták. Véleménye szerint először a kaszálást és a park rendezését kell  
elvégezni.

Csáki László képviselő:

A kezdeményezést kell látni ebben az előterjesztésben. A Kertváros, a záportározó, a Csetényi  
Emlékpark, a sportpálya egy zöldfolyosót alakít ki. Biztatja a kezdeményezőket.
Sok munkába került  a Sóstói  Parkerdő rendbetétele  is,  mire a  jelenlegi  állapotot  elérték.  
Egyesületek, szervezetek, polgárőrök és a civil lakosság részvétele elengedhetetlen. Így lehet  
a városrészeket a legkulturáltabban összekötni. Később lesz mire büszkének lenniük. 

Aradszky Lászlóné képviselő:

Megdöbbenve hallgatott  néhány véleményt.  A park állapotáért  is a város a felelős.  Jónak  
tartja, hogy vannak területek, amelyeket rendbe tettek, de továbbiakra van szükség. Valahol el  
kell kezdeni. A terület rendezésének elodázásáról van szó. Elképzelhetőnek tartja, hogy csak a  
szemetet kell összeszedni és a füvet lekaszálni. 
Érintetlen területekre is helyeznek ki táblákat, nemzeti parkokba is, ahol egy fűszálhoz sem  
lehet  hozzányúlni.  Nem kerülnek  sokba  a  táblák  és  szakértő  is  segít,  ezért  támogatja  az  
előterjesztést.  Úgy  látja,  hogy  a  Halasi  Nemes  Tanácsot  nem  mindenki  kedveli.  Ennek  
ellenére kéri az előterjesztés támogatását. 

Soós Árpád képviselő:

A tábla kihelyezésére  2011-ben kerülne  sor.  Most,  vagy legkésőbb jövőre rendezni  kell  a  
parkot. Kéri az előterjesztés támogatását. 

Jerémiás Béláné képviselő:

Ő is  a Csetényi  Emlékpark rendbetételét  javasolja,  mert feltétlenül  szükséges az állat-  és  
növényvilágának  bemutatása.  A  Halasi  Tükör  egy  múlt  évi  cikkében  olvasta,  hogy  a  
mediterrán éghajlatra jellemző rovarok jelentek meg. A felmelegedés következménye, hogy az  
élővilágnak olyan képviselői megtalálhatóak, amelyek eddig nem voltak. 

Hunyadi Péter képviselő:

A Csetényi Emlékparkot meg kell becsülni. A létrehozása is egy érdekes történet. Nem szabad  
hagyni,  hogy  ilyen  lemondóan  beszéljenek  róla  a  képviselő-testületi  ülésen.  A  területnek  
hasznosulnia  kell  a  város  lakói  és  iskolásai  számára.  A  Sóstói  Parkerdőhöz  hasonló  
tanösvények  kialakítását  javasolja.  Ezen  az  úton  el  kell  indulni.  Ha  a  képviselő-testület  
megbecsüli, a közgondolkodás is módosul és a város is megbecsüli majd.

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Az az ingatlan, amelyet nem használnak, vagy nem arra a célra használnak amire létrehozták,  
az így jár. 
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A funkcióját  kell  kitalálni  először,  különben  a  későbbiekben  sem a  jó  szándékú  emberek  
fogják használni.  Ha megvan a funkció,  része kell,  hogy legyen a tábla.  A Halasi  Nemes  
Tanács ügyvivője véleménye szerint helyesen kérte a 2011-es megvalósítást. A kettőnek együtt  
kell  működnie.  A koncepció  elkészítését  követően  lesz Csetényi  doktor  Úr emlékparkja.  A  
funkciójának most nem felel meg.

Dr. Várnai László polgármester:

Az Állami Gazdaság komoly összegből, rengeteg eszközt befektetve hozta létre. Az egy más  
társadalmi berendezkedésben volt.  Azóta elhanyagolták a parkot. Saját bérük egy részéről  
lemondtak, mert a fejlesztéseket bérből fizették ki annak idején.

Aradszky Lászlóné képviselő:

A Semmelweis térrel kapcsolatban is elmondta, hogy nemcsak megépíteni kell valamit, hanem  
utána is oda kell figyelni rá. Köszöni az Állami Gazdaság segítségét. Utána nem figyelt rá  
senki és tönkrement a park. Szégyellheti emiatt magát a város. 

Dr. Várnai László polgármester:

Egyetért abban a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottsággal, hogy 2011-re  
kérik a táblák kihelyezését és koncepciót kell összeállítani. A koncepció összeállhat 2010-ben,  
melynek keretében kihelyezik a kért táblákat. Ebben kell állást foglalnia a képviselő-testület-
nek,  mellyel  a környezetvédőket a koncepció elkészítésére sarkallnák.  Biztosítanák arról a 
Halasi  Nemes Tanácsot,  hogy a kezdeményezésük 2011-ben megvalósul.  A bizottság állás-
pontját tiszteletben tartja. Úgy látja, hogy ebben konszenzus van.

Jekő Attila (ÜGYREND) képviselő:

Jónak  tartja  a  tervet,  de  ki  a  felelős  a  koncepció  elkészítéséért?  A  Környezetvédelmi,  
Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság, vagy a Halasi Nemes Tanács?

Dr. Várnai László polgármester:

Soltész  Gergely  környezetvédelmi  referens  kapja  meg  a  lehetőséget,  együttműködve  a 
bizottsággal, mint főfelelőssel. A Halasi Nemes Tanács felügyeli a munkát és közreműködik  
benne. A 2011-es költségvetésben pedig a feltételrendszere is meglesz. 

Soós Árpád (ÜGYREND) képviselő:

Határidő megjelölését kéri. 

Dr. Várnai László polgármester:

2010. november 30-ig készüljön el a koncepció, mely időpontjában illeszkedik a költségvetési  
koncepció elfogadásához. 

Szilágyi Pál Ferenc (ÜGYREND) képviselő:
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Kéri, hogy a Nemes Tanács ügyvivője is fejtse ki a véleményét az elhangzott javaslatokkal  
kapcsolatban. 

Varga Judit  Halasi Nemes Tanács ügyvivője:

Támogatja a koncepció elkészítését és a 2011-es határidőt. Köszöni a képviselő-testület  
tagjainak a sok hozzászólást és a kompromisszumkészséget. 
Sokat volt a Csetényi Emlékparkban botanikussal, madarásszal, zoológussal és jó állapotban 
van a park. Nem szemetes, kaszálják, figyel rá a város, de azért van mit tenni.  

Dr. Várnai László polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel  
környezetvédelmi feladatkörében a Jegyzőt, hogy 2010. november 30-ig készítse el a Csetényi  
emlékpark helyreállításának koncepcióját. 
Az elkészítendő koncepció részeként 2 darab színes ábrákat tartalmazó információs táblát  
készíttessen el, mely a Csetényi emlékpark állat- és növényvilágát mutatja be. 
A képviselő-testület a felmerülő költségek fedezetét 2011. évi költségvetéséből biztosítja. 

No: 39 

 
Szavazás: Nyílt >1321< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:35:27

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               20   95.24%   83.33%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 1     4.76%     4.17%

Szavazott               21 100.00%   87.50%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 3    12.50%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

162/2010. Kth.
A kiskunhalasi  Csetényi  Emlékpark (Kiskunhalas  hrsz.:  2358/4.  sz.  2358/5 sz.  növény-  és  
Állatvilágát bemutató 2 db információs tábla kihelyezése. 

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  környezetvédelmi  
feladatkörében a Jegyzőt, hogy 2010. november 30-ig készítse el a Csetényi emlékpark  
helyreállításának koncepcióját. 
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2. Az elkészítendő koncepció részeként 2 darab színes ábrákat tartalmazó információs táblát  
készíttessen el, mely a Csetényi emlékpark állat- és növényvilágát mutatja be. 

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  felmerülő  költségek  fedezetét  2011.  évi  
költségvetéséből biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Dr. Ferenczi Mária jegyző,
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető,
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00035 Új napirendi pont

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázati kiírásának pontosítása és  
módosítása  a  Kiskunhalas  város  közigazgatási  területén  bejegyzett  civil  szervezetek,  
médiumok,  kulturális  célú  gazdasági  társaságok  és  magánszemélyek  kezdeményezései  
részére.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:

Nagyon örülnek annak, hogy Kiskunhalas évről-évre támogatja a civileket. A tavalyi évben a  
2 millió Ft-ból csak 1 millió Ft-ot osztottak szét. Az idei keretösszeget nem ismeri, de 1 millió  
Ft-ot  már  kiosztottak.  Azt  szeretnék  elérni,  hogy  ezt  az  összeget  teljes  egészében  civilek  
kapják, ne pedig város által fenntartott közintézmények. A tavalyi évben csak az összeg 49 %-
át kapták civilek. Nincs kifogásuk az intézmények támogatás ellen, de elkülönítve a civilek  
támogatásától.

Dr. Várnai László polgármester:

Csak olyan feladatra kapnak ebből a keretből  az önkormányzati  fenntartású intézmények,  
aminek az ellátását a civil szervezetektől várnák el. Az alaptevékenységükre ebből a keretből  
nem  kapnak.  Nagyobb  civil  kontrollra  van  szükség  véleménye  szerint.  Azért  bízták  meg  
korábban az Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot, hogy a döntéseket ott hozzák.  
Jobban kell koordinálni,  hogy erőteljesebb legyen a civil  hatás. Azt nem lehet kimondani,  
hogy költségvetési  intézmény nem kaphat a civil  alapból,  mert utána nem fognak ezek az  
intézmények egyéb civil feladatokat ellátni. 

Jerémiás Béláné képviselő:
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Nagy vita alakult ki a bizottság tagjai között. Polgármester Úr által elmondottak a bizottsági  
ülésen is elhangzottak.

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  dr.  
Ferenczi  Mária  jegyző  által  kidolgozott  határozati  javaslat  elfogadását  a  Művelődés,  
Oktatási és Vallásügyi Bizottság kiegészítésével,  vagyis hogy az előkészítő munkában való 
részvételre kérjék fel Tóth Ilona közművelődési referenst, Horváth Etelkát és Flösser Tamást  
a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tagjait.
Ha minden optimálisan halad, akkor 2011-re elkészülnek.

No: 40 

 
Szavazás: Nyílt >1322< Egyszerű
Ideje:2010.06.28 17:41:26

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               18   94.74%   75.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 1     5.26%     4.17%

Szavazott               19 100.00%   79.17%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 5    20.83%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

163/2010. Kth.
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázati  kiírásának  pontosítása  és  módosítása  a 
Kiskunhalas város közigazgatási területén bejegyzett civil szervezetek, médiumok, Kulturális  
célú gazdasági társaságok és magánszemélyek kezdeményezései részére. 

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Művelődési, Oktatási és  
Vallásügyi,  valamint  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottsággal  2010.  
december  31.  napjáig  –  figyelemmel  a  Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetési  
törvényére  –  készítse  el  a  Kiskunhalas  Város  közigazgatási  területén  bejegyzett  civil  
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szervezetek,  médiumok,  kulturális  célú  gazdasági  társaságok  és  magánszemélyek  
kezdeményezései  részére meghirdetett  pályázati  felhívást  a Halasi  Nemes Tanács által  
javasolt szempontok alapján. 

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  előkészítő  munkában való  részvételre  felkéri  
Tóth Ilona közművelődési  referenst,  Horváth Etelkát  és Flösser Tamást a Művelődési,  
Oktatási és Vallásügyi Bizottság tagjait.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

Dr. Ferenczi Mária jegyző,
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,
Tóth Ilona közművelődési referens,
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke,
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke,
Horváth Etelka képviselő,
Flösser Tamás bizottsági tag,
Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00036 Új napirendi pont

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Dr.  Vári  Szabó  István  (1827-1906)  kiskunhalasi  polgármester,  a  régi  
református temetőben található, hibás adatokat tartalmazó emléktáblájának lecserélése. 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Az előterjesztésben szereplő életrajzi adatok pontosak, ennél jobbat nem lehet lektorálni. Ha  
túl hosszú a felirat, akkor csökkenteni kell a hosszát, amiben a Halasi Nemes Tanácsnak kell  
közreműködnie.  Molnár  Nándor  igazgatót  tiszteli,  de  véleménye  feliratok  lektorálását  
szakemberre kell bízni.  A Művelődési,  Oktatási  és Vallásügyi Bizottsággal egyeztethetne a  
Halasi Nemes Tanács a végleges feliratról.
Megkérdezi Varga Juditot, a Halasi Nemes Tanács ügyvivőjét, hogy tudja-e támogatni a 
javaslatát.

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:

Megfelel számára dr. Várnai László polgármester által javasolt határozati javaslat. 

Dr. Várnai László polgármester:

116



Határidő 2011. március 15., hogy a következő évi költségvetésben lehessen tervezni vele. 

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  dr.  
Ferenczi Mária jegyző által kidolgozott határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással,  
hogy a képviselő-testülete  felkéri  a  Halasi  Nemes Tanácsot  és  a  Művelődési,  Oktatási  és  
Vallásügyi  Bizottságot  az  emléktábla  feliratának  lektorálására  és  megbízza  a  Halasi  
Városgazda Zrt-t, az emléktábla elkészíttetésére, a sírhelyre való elhelyezésére 2011. március  
15-ig. A felmerülő költségek fedezetét 2011. évi költségvetéséből biztosítja. 

No: 41 

 
Szavazás: Nyílt >1323< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:44:37

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: 

164/2010. Kth.
Dr. Vári Szabó István (1827-1906) kiskunhalasi polgármester, a régi református temetőben  
található, hibás adatokat tartalmazó emléktáblájának lecserélése.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elrendeli  Dr.  Vári  Szabó  
István (1827-1906) sírkövén található emléktábla kicserélést az alábbi felirattal: 

Dr. Vári Szabó István (1827-1906) jogász, az 1848/49-es szabadságharcban magyar honvéd  
százados, részt vett a pákozdi, a nagyszombati, a komáromi, a budai, a szolnoki, a tokaji, a 
debreceni, az aradi, a temesvári harcokban, ostromokban, 
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Kossuth Lajos egyik futára volt, 
Kiskunhalas város első polgármestere (1872-1891, 1893-1903) volt. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  a Halasi Nemes 
Tanácsot és a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot az emléktábla feliratának 
lektorálására.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 
Zrt-t, az emléktábla elkészíttetésére, és a sírhelyre való elhelyezésére 2011. március 15-ig.  

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a felmerülő költségek fedezetét 2011. évi  
költségvetéséből biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00037 Új napirendi pont

37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Kiskunhalas  város  csatlakozása  a  "Helyi  Szövetség  a  családért”  
mozgalomhoz. 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:

A 2010. augusztus 31-i határidőt korainak tartja. 

Dr. Várnai László polgármester:

2010. október 31-re javasolja módosítani a csatlakozás időpontját. 

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője:

Egyetért dr. Várnai László polgármester javaslatával.
A kezdeményezés Németországból indult és Nagycsaládosok Országos Egyesülete karolta fel  
Magyarországon,  így  a  Kiskunhalasi  Nagycsaládosok  Egyesülete  felajánlja  segítségét  a  
munkában.

Kérdések
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Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  dr.  
Ferenczi Mária jegyző által kidolgozott határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással,  
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. október 31-ig csatlakozik a „Helyi Szövetség  
a családért” mozgalomhoz.

No: 42 

 
Szavazás: Nyílt >1324< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:46:58

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               16   84.21%   66.67%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 3   15.79%   12.50%

Szavazott               19 100.00%   79.17%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 5    20.83%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

165/2010. Kth.
Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi Szövetség a családért” mozgalomhoz.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. október 31-ig csatlakozik a „Helyi Szövetség 
a családért” mozgalomhoz. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert a csatlakozás megtételére,  
és a „Helyi Szövetség a családért” mozgalom kiskunhalasi munkacsoportjának 
létrehozására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Varga Judit Halasi Nemes Tanács ügyvivője

Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00038 Új napirendi pont

38. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról.

Kérdések

Halász Balázs képviselő:

A  pályázati  kiírásban  előírták,  hogy  az  ingatlantulajdonosoknak  nyilatkozniuk  kell  a  
rendszerre történő rákötésről. A mai napig mennyi nyilatkozatot sikerült már beszerezni?

Vili Gábor Víziközmű-Társulat intézőbizottságának elnöke:

Az aláírások gyűjtése jól, a terveknek megfelelően halad és határidőre be tudják fejezni. 2400  
ingatlan kétharmadának kell  nyilatkoznia,  hogy a csatorna elkészültét  követően 30 napon  
belül szerződést köt a Halasvíz Kft.-vel a rácsatlakozásról.

Hozzászólások

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  tájékoztató  
tudomásulvételét.

A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót.

További erőfeszítéseket kell tenni. Ez az egy olyan pont már csak a pályázat kapcsán, ami a 
beadáshoz szükséges. Az összes többiről ma elfogadta a képviselő-testület az előterjesztést.

00039 Új napirendi pont

39. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Tájékoztató a KNKSE jelenlegi helyzetéről és működésének lehetséges  
további irányairól.

Írásos előterjesztés mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  tájékoztató  
tudomásulvételét.
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A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót.

00040 Új napirendi pont

40. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: KEOP-7.2.4.0./B. pályázathoz („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd 
hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése”)  
kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése és pályázat előkészítési szakasz vonatkozása. 

Írásos előterjesztés mellékelve.

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Egy  év  eleji  képviselő-testületi  határozat  szerint  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  
pályázatot  kíván  benyújtani  a  volt  Jókai  utca  hulladéklerakó  kármentesítésére,  
rekultivációjára. Abban a határozatban kimondottan a pályázat benyújtására hatalmazták fel  
a polgármestert, illetve az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 
Eljutottak abba a fázisba, hogy támogathatónak ítélték a pályázatukat. Az összegszerűség az  
előkészítési  szakaszra  vonatkozik.  A  támogatási  szerződés  megkötéséhez,  illetve  az  ahhoz  
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére fel kell hatalmazni a polgármestert, hogy el tudjanak  
indulni az előkészítési szakasz munkálataival. 

Kérdések

Hozzászólások

Dr. Várnai László polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását. 

No: 43 
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Szavazás: Nyílt >1325< Minősített
Ideje:2010.06.28 17:50:47

Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen               18 100.00%   75.00%
Nem                 0     0.00%     0.00%
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00%

Szavazott               18 100.00%   75.00%
Nem szavazott                 0      0.00%
Távol                 6    25.00%

Össz.:               24 100.00% 100.00%
Határozat Elfogadva
Határozat: 

166/2010. Kth.
KEOP-7.2.4.0./B.  pályázathoz  („Kiskunhalas  Jókai  utcai  hulladéklerakó,  mint  szennyező  
forrás  és  a  lerakó  által  okozott  szennyezés  megszüntetése”)  kapcsolódó  Támogatási  
Szerződés megkötése és pályázatelőkészítési szakasz vonatkozása.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  város  
Polgármesterét, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-7.2.4.0/B) „Kiskunhalas  
Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott  
szennyezés  megszüntetése”  című  pályázat  előkészítő  szakaszához  kapcsolódó  Támogatási  
Szerződés  megkötéséhez  szükséges  nyilatkozatok  megtételére,  valamint  a  Támogatási  
Szerződés  aláírására,  továbbá  a  pályázat  előkészítési  szakaszához  kapcsolódó  eljárások  
lefolytatására, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

A képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető,
Barta József Városfejlesztési osztályvezető,
Soltész Gergely környezetvédelmi referens

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00041 Új napirendi pont

41. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.

Írásos előterjesztés mellékelve.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy Kosár utca egyirányúvá tételére kapott választ 
elfogadja-e?

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Róna utca izzóinak cseréjére kapott választ  
elfogadja-e?

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Petőfi utca Kálvin tér és Tinódi utca közötti  
szakaszán a forgalomkorlátozás megvizsgálására kapott választ elfogadja-e?

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A választ nem fogadja el.

Dr. Várnai László polgármester:

A  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  elé  utalja  a  válasz  
vizsgálatát. 

Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy az Oncsa telepre szelektív hulladékgyűjtő kihelyezésére  
kapott választ elfogadja-e?

Soós Árpád képviselő:

A választ nem fogadja el, mert nincs határidő megjelölve. Most interpellált harmadszorra a  
témában és mindig ezt a választ kapta. 

Dr. Várnai László polgármester:

A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát.
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Kérdezi  Halász  Balázs  képviselőt,  hogy  a  választási  névjegyzék  felülvizsgálatára  kapott  
választ elfogadja-e?

Halász Balázs képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy a Szilády Á. utca sportpálya felőli  bejáratánál  a  
szelektív hulladékgyűjtő melletti terület megtisztítására kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  „kis  Városháza”  épületére  tájékoztató  tábla  
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt,  hogy a „kis Városháza” udvarának gondozására kapott  
választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  Gyámhivatal  földszintre  történő  áthelyezésére  
kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a belvárosi villanyoszlopokról hiányzó záróelemek 
pótlására kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:
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A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Dr.  Komáromi  Szilárd  képviselőt,  hogy  a  Harangos  téren,  a  Tinódi  utca  
kereszteződésében az aszfaltfelgyűrődés megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a teniszpálya mögé kidobott matrac elszállítására kapott  
választ elfogadja-e?

Máté Lajos  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Máté  Lajos  képviselőt,  hogy  a  Kertvárosi  Általános  Iskolánál  a  közvilágítás  
bővítésére kapott választ elfogadja-e?

Máté Lajos  képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a közvilágítás bővítésének tervezett helyszíneire  
kapott választ elfogadja-e?

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utcáról a zöldhulladék elszállítására és  
gyakoribb ellenőrzésre kapott választ elfogadja-e?

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti utcai erdő takarítására kapott választ  
elfogadja-e?

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Jekő  Attila  képviselőt,  hogy  a  Rakodó  utca  végén  a  vasút  átjárót  jelző  tábla  
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

Jekő Attila képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Paprika Antal u. és a Szövetség tér kereszteződésében  
az  omladozó  és  balesetveszélyes  kerítés  miatt  a  tulajdonos  felszólítására  kapott  választ  
elfogadja-e?

Jekő Attila képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Váradi  Krisztián  képviselőt,  hogy  a  Magyar  Tudomány  Napja  című  rendezvény  
elmaradásának okára kapott választ elfogadja-e?

Váradi Krisztián képviselő:

A választ elfogadja.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Aradszky  Lászlóné  képviselőt,  hogy  a  chiprendszer  bevezetéséről  a  
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?

Aradszky Lászlóné képviselő:

A határozatot nem fogadja el, amíg ennyi panaszos van. Keressék meg a megfelelő megoldást  
rá.  

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Soós  Árpád  képviselőt,  hogy  a  Füzes  és  Kazal  utca  elágazásánál  lévő  szemét  
elszállítására  és  tábla  kihelyezéséről  a  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  
Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?
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Soós Árpád képviselő:

A határozatot elfogadja, mert elszállították a szemetet.

Dr. Várnai László polgármester:

Kérdezi  Szilágyi  Pál  Ferenc  képviselőt,  hogy  a  Bojtár  u.  útburkolatánál  a  garanciális  
javíttatás  lehetőségének  megvizsgálásáról  a  Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és 
Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e?

Szilágyi Pál Ferenc képviselő:

A határozatot elfogadja. 

¦ 1_____________________Interpelláció_________________________

Horváth Etelka képviselő:

Semmelweis  téren  a  hajléktalanok  sok  szemetet  hagynak  maguk  után,  emiatt  gyakoribb 
takarítást kér.

¦ 2_____________________Interpelláció_________________________

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:

Az Erzsébet királyné téren lévő egykori nővérszállás előtti fás, bokros terület ritkítását kéri.

A  Szélkiáltó  Egyesület  kezdeményezte  egy  terület  és  az  ott  található  növények  védetté  
nyilvánítását.  Felvilágosítást  kér  arról,  hogy  mikor  tárgyalja  a  képviselő-testület  ezt  a  
javaslatot. 

¦ 3_____________________Interpelláció_________________________

Hunyadi Péter képviselő:

A Városmenedzser Kft. sorsáról kér felvilágosítást. A felszámolás megtörtént-e? A leltár és az 
átadás-átvétel megtörtént-e, mert tudomása szerint nem. 

A Polgármesteri Hivatal ereszcsatornáinak tisztítását kéri, mert el vannak tömődve.

Felvilágosítást  kér  arról,  hogy  a  jegyző  miért  nem  él  gyakrabban  a  törvényességi  
észrevétellel,  mert  a  legutóbbi  képviselő-testületi  ülésen  a  polgármester  megszavazott  
napirendet módosított önkényesen. 

Dr. Várnai László polgármester:

Nem történt önkényesség, mert az előterjesztő nem volt  jelen.  Előterjesztő hiányában nem 
lehet tárgyalni a napirendet. 
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Hunyadi Péter képviselő:

Megszavazott napirend volt. Nem tartja kielégítőnek a kapott választ. 

Ivókút kihelyezését kéri a városban. 

¦ 4_____________________Interpelláció_________________________

Máté Lajos képviselő:

A  Csokonai  utcától  100  méterre  a  kerékpárút  és  az  53-as  főút  közé  kidobott  matrac  
elszállítását kéri.

A tejbegyűjtő előtt, a Kántor kaszálónál az út feltöltését kéri a rossz útviszonyok miatt. 

A Kocsis Lajos utca végén szikkasztóárok kialakítását  és a padka faragását kéri,  mert az  
esőzések alkalmával megállt a víz. 

¦ 5_____________________Interpelláció_________________________

Jerémiás Béláné képviselő:

A Vitéz utca szélesítésének lehetőségéről kér felvilágosítást. 

A Kun téren legalább egy gyalogátkelőhely kialakítását kéri. 

A kutyaürülék eltakarításának elrendelését és segítését kéri, különös tekintettel a játszóterek  
homokozóira.

A Bethlen Gábor tér kőlapjainak javítását, vagy cseréjét kéri. 

A Posta utcában működő Kék Golyó vendéglátó egység vendégei éjszakánként hangoskodnak,  
amivel zavarják az ott lakók nyugalmát. Ennek megszüntetését kéri. 

¦ 6_____________________Interpelláció_________________________

Váradi Krisztián képviselő:

Az esőzések következtében elszaporodó szúnyogok intenzívebb irtását kéri, akár pluszforrás 
bevonásával is. 

¦ 7_____________________Interpelláció_________________________

Halász Balázs képviselő:

A volt Dégáz iroda előtt a megsüllyedt úttest javítását kéri.

A csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálatát kéri, különös tekintettel a Felsővárosra és a  
Baross utca, Csalogány utca környékén. 
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Az Eötvös utcai parkolóhoz vezető útszakaszon a kétirányú közlekedés biztosítását kéri.

A Szathmáry Sándor utcán lévő,  korábban a rendőrségnek  átadott,  de üresen álló  épület  
visszavételéről és hasznosításának lehetőségéről kér felvilágosítást. 

¦ 8_____________________Interpelláció_________________________

Dr. Szász Éva képviselő:

A Czuczor végén a közterület kaszálását kéri. 

A Vállalkozók útjáról az útjavítást követően ottmaradt törmelék elszállítását kéri.

A Halászcsárda utca aszfaltozását kéri. 

¦ 9_____________________Interpelláció_________________________

Szabó Károly képviselő:

A Gomba Presszó környékének ellenőrzését kéri, mert a vendéglátó egység vendégei záróra  
után is randalíroznak a környéken.

Az Erdei Ferenc térre további padok kihelyezését kéri.

¦ 10_____________________Interpelláció_________________________

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A külterületi földutak karbantartását kéri.

A Hattyú utca még földes szakaszának gréderezését kéri. 

A Hunyadi utcára csatlakozó utcák kereszteződéseinek feltöltését kéri ismételten, mert nem 
történt meg.

A Kisbosnyákon lévő illemhelyen a körülmények javítását kéri. 

A  tízemeletes  panelház  szomszédságában,  magántulajdonban lévő  ingatlan  tulajdonosával  
kéri felvenni a kapcsolatot, hogy biztosítsa a területen a kutyasétáltatás lehetőségét. 

¦ 11_____________________Interpelláció_________________________

Soós Árpád képviselő:

A Fazekas Gábor utca Kárpát utca és Bajza utca közötti szakaszán az átfolyók tisztítását kéri.  
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A Fenyő utca 19. és 21. szám előtt a vízelvezetés megoldását kéri.

A felüljárónál, a vasút mellett lévő átereszek tisztítását kéri. 

A ciszternák kitisztítását és a hiányzó aknafedelek pótlását kéri a vasút mellett lévő csatorna  
végénél. 

A vasúti átjárón túl, az Oncsa telep felől lévő járda 15 cm-rel történő megemelését és átfolyó  
beépítését kéri, mert esőzések alkalmával nem használható a felüljáró. 

¦ 12_____________________Interpelláció_________________________

Aradszky Lászlóné képviselő:

A Sóstói lakótelep utcáinak gréderezését kéri, mert járhatatlanok.

A Jácint utca gréderezését kéri. 

A Kertváros, a Felsőváros és a Sóstói lakótelep csapadékvíz elvezetésének megoldását kéri.

Dr. Várnai László polgármester:

Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület  ülését  
befejezettnek nyilvánítja.

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:56:

Kmf.

(: Dr. Várnai László :) (: Dr. Ferenczi Mária :)
     polgármester jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Halász Balázs:) (: Horváth Etelka :)
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	H a t á r o z a t
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	H a t á r o z a t
	Kérdések
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