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Lukács László  alpolgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket,  és bejelenti, hogy Dr. Várnai László polgármester egyéb 
elfoglaltsága miatt a közmeghallgatást ő vezeti. 
 
Megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő közül jelen van 21 fő, az ülés 
határozatképes így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Horváth Mihály és Máté Lajos képviselőket. 
 
Fentieket követően lehetőséget ad a megjelenteknek, hogy tegyék meg hozzászólásaikat 
mondják el véleményüket. 
 
Kollár Károly Batthyány u. 22. 
 
2006-ban is részt vett a közmeghallgatáson és az elmondott kérdések közül van olyan, amire a 
mai napig nem kapott választ. 
Ez alkalommal minden kérdésére írásos választ kér. 
A Katolikus temető szovjet katonák sírjairól senki nem gondoskodik. Ha nem élnének  idős 
emberek, akik még őrzik az emlékeket lehet, hogy egyesek legszívesebben eldózerolták volna 
ezeket a sírokat. 
Tudja, hogy szűk a város  anyagi helyzete,  de nem annyira, hogy ne tudna erre a célra is 
pénzforrást adni. Kéri, hogy a jövőben gondozzák és állítsák helyre  tisztességesen a sírokat, 
ha megkövetelik, hogy a volt Szovjetunió  területén elesett magyar katonák sírjait gondozzák. 
 
A Széchenyi utcán a  Bernát Kollégium oldalán nincs járda.  30 éve épült az intézmény, azóta 
már fel is újították, ő többször kérte, mégis elmarad a járda megvalósítása. A diákok nem 
tudnak ott közlekedni. Több ígéretet kapott a megvalósításról, de járda nincs. 
 
Hobby telkeken túl élők kérik,  hogy a buszmegálló épületet  állítsák helyre. Az épületnek 
nincs teteje. 
 
Többszáz betegeskedő nevében kéri, hogy ne fosszák meg az alsóvárost  az orvosi rendelőtől. 
Tudomásuk  szerint egyesek egyedi  haszonszerzés érdekében át akarják helyezni az orvosi 
rendelőt  az Eötvös utcában található volt kommendáns hivatal helyére. Ezzel megnehezítenék 
az alsóvárosi emberek orvoshoz jutását. Tudomásuk szerint a négy orvos, akik itt rendelnek, 
maguk is ellenzik ezt a megoldást.  Felhívja a tisztelt döntéshozók figyelmét, hogy a négy 
körzet orvosához tartozik a város cigányságának  nagy többsége. Vajon jó lesz-e, ha a  
cigányság a város központjában keresi fel orvosát napi 50-60 fős létszámmal és háromszor 
ennyi a kísérővel. 
Gondolja, hogy a központban lakók és a kereskedők nyugalma megszűnne. A városvezetésnek 
megéri, hogy ezt a döntést a város fele ellenzi? Sok alsóvárosi lakó megkereste annak 
érdekében, hogy az áthelyezés ellen tegyenek valamit. Ennek a kérésnek eleget kíván tenni 
Élére fog állni annak a tiltakozó mozgalomnak, ha kell aláírásgyűjtéssel, esetleg helyi 
népszavazás kierőszakolásával is  megvalósítják akaratukat. 
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Nagy István  Kisfaludy u. 2. 
 
Korábbi kérését ismétli meg. A Kisfaludy utcában kihelyezett  lakó és pihenő övezet táblának 
szerezzenek érvényt. Áldatlan állapotok uralkodnak. Kért segítséget a Rendőrkapitányságtól. 
Kiküldtek egy járőr kocsit, mindössze  5 percig volt ott, mert helyszíneléshez rendelték el.  
Intézkedése során  megállított  egyik autóvezető azt mondta, hogy azért jött erre, mert pirosat 
jelzett a lámpa a főúton és nagyon siet.  Kérte, hogy tegyenek oda  forgalomlassítót, de nem 
történt semmi. 
Intézkedést kér. 
 
Számtalanszor hallja, hogy a város forgalmi rendjét meg kell reformálni. 32 éve autóvezető 
oktatóként járja a város utcáit legalább  napi 8 órában. Forgalom fennakadást nem tapasztal 
ebben a városban.   
Kivételt képez a Szász Károly és a Köztársaság út kereszteződése, de ennek egyetlen feloldása 
a körforgalom lett volna, amit sikerült ellehetetleníteni, azaz nem épül meg. 
Nem kell ide milliókat költeni és látványterveket készíttetni, parkokat és patakokat építeni a 
város központjába. 
Lehet, hogy ki kellene kérni azok véleményét azoknak, akik sokat közlekednek a városban. 
Tudomásul kell venni, hogy ez a város egy kisváros. Ezt a város É-D irányban három helyen 
szeli át a vasút, az 53. főút és a Dong éri csatorna. NY-K irányban egyetlen hosszú útja nincs 
a városnak. Az átmenő forgalom rövid utcákon keresztül halad át  a város központján 
keresztül. 
 
Mi a baj az egészségüggyel? Miért kell riogatni a város lakosságát, hogy a Kórház nem tudja 
ellátni a lakosságot.  
Egy személyes példát mesél el: Otthon lett rosszul négy napot töltött a kórházban ez idő alatt  
5 vizsgálatot végeztek rajta komoly műszerekkel. Megfelelő ellátásban részesült, a betegtársai 
is ezt tapasztalták mint az orvos, mint az ápolószemélyzet részéről. Távozáskor számlát 
kapott, amelyben fel volt tüntetve, hogy a  vizsgálatok a négy nap alatt 114.458 Ft-ba 
kerültek. Az ellátásért 1800 Ft-ot fizetett. 
 
Tassonyi Tamás Bem u. 3. 
 
Némely alkalommal az önkormányzati  képviselő-testületi ülés TV adása kabaré szintűvé 
alacsonyodik mindkét oldalról. A múlt havi elrettentő  példa volt. Ilyet a Heti Hetesben lehet 
látni. Kéri a képviselőket, hogy ne süllyedjenek tovább. 
 
Kórházról neki is van személyes tapasztalatra. Ellátással nem volt problémája. Azon az 
osztályon ahol feküdt, az egyéb betegségére szedett orvosságokat nem kapta meg, de a számla 
tartalmazta annak költségét. Bent feküdt 6 napot, számláztak 8 napot. 2400 Ft-os vizitdíjat 
fizetett, amit szintén nem értett. 
Lakosság felé úgy jött le a tőkebefektetés, hogy a működtető mindent vállal. Nem annak 
függvényében, hogy az OEP hogy finanszíroz.  A korszerűsítés nem fejeződött be. Az SBO 
feletti új szárnyrészből a betonvasak ma is meredeznek az ég felé és 2010 a befejezési  
határidő. Három év alatt nem fog elkészülni. Mit mond erre a befektető? Ne hivatkozzon a 
finanszírozásra. 
 
Belváros áttervezett változata  a patakkal együtt számára elfogadhatatlan. A városházát 
valóban rendbe kell hozni, de a patakkal nem ért egyet. Nagy kiadás és lehet, hogy a 
kisebbségnek lesz ingyenes strandja. 
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Megépült a Döng-ér völgyi út I. szakasza  de nem vezet sehová. Nem azt a szakaszt kellet 
volna megépíteni, hanem a Tinódi u. – Szász Károly utcai szakaszt összekötőt, mert akkor már 
ismert volt az a tény , hogy a Szegedi úton épül a szeméttelep és akkor nem  a belvároson 
keresztül kellene  beszállítani a szemetet Kecel felől. 
 
Az eb tartási rendelet betartatását kéri. A város  szennyezett az állatok ürülékétől. 
 
Vízdíjat szépen felemelték. Negyed évente kapják a számlát. 12-15.000 Ft-os számlákat amit 
nagyon nehéz kifizetni.   Az önkormányzati rendelet szabályozza a befizetés módját is.  Ezért 
kéri a szabályozást úgy módosítani, hogy ahavi fizetést kelljen teljesíteni, havi leolvasás 
mellett. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés nem működik.  Hét végén a Spar  Áruház melletti tárolóedény 
mindig tele van és a környezete is. Mindig telefonáljanak, hogy ürítsék? Kinek van erre 
pénze? Figyeljenek oda a szolgáltatók. 
 
Gyógyszertári ügyelet rendezetlenné válik. Akinek nincs autója, hogy menjen ki a  TESCO 
áruházba az ügyeletes gyógyszertárba, pláne ha a városi orvosi ügyelet a kórházban van, az 
illető pedig a Szélmalom utcában lakik ? Lehet, hogy a versenyszellemet gátolja, de a 
lakosságot az szolgálja, ha ott válthatja ki a gyógyszerét, ahol megvizsgálják, azaz a  
kórházban. 
 
özv. Babós Lászlóné ( szegény nyugdíjasok nevében) 
 
Szegény nyugdíjasok nevében beszél. Nagyon kevés a nyugdíjuk és most kaptak 2% emelést, 
közben  felment mindennek az ára legalább 50%-al. A vízdíj, szemétszállítási díj is 
megemelkedett. Kéri, hogy állami vezetőket keressék fel és képviseljék ügyüket.  
 
Azt hallotta, hogy nem veszi fel a fizetését Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Ezt a pénzt 
osszák fel a kis települések között és adják oda a szegény nyugdíjasoknak. Olyan nehéz 
karácsonya van, hogy élelme sem lesz. Szerencse, hogy vannak jó emberek akik segítenek. 
Nincs egyedül ebben a helyzetben, hanem nagyon sokan vannak ilyenek ebben a városban.  
Polgármester úr azt mondta, hogy jövőre jobb lesz!  Hogyan, amikor mindennek az ára  
felmegy, az ő nyugdíja meg értékben lejjebb megy. 45.000 Ft nyugdíja van és még kap 17.000 
Ft-ot. Ebből kell megélnie, ha tud. 
Milyen város ez, hogy senki nem meri ezt elmondani? Bárkit kért meg, hogy ezt mondja el 
ezen a közmeghallgatáson, nem merte,  mert félnek, hogy kiteszik őket a munkahelyükről. 
 
 
Kucseráné Nahaj Mária Eötvös u. 2. 
 
A Képviselő-testület 2007. december 3-i ülésén élénk vita alakult ki a  Paprika Antal  
emléktábla  elhelyezése ügyében, amely lekerült régi helyéről a Kossuth utcai társasház 
faláról. Ezzel a vitával kapcsolatban szeretne néhány gondolatot megosztani a jelenlévőkkel: 
A Fidesz frakció egyöntetű véleménye az volt, hogy  az emléktáblát, amely Paprika Antal a 
dicső Tanácsköztársaság mártírjaként említi, a Thorma János Múzeum vegye leltárba és ne 
kerüljön fel Paprika Antal leszármazottja háza falára, hiszen az erre kijelölt utcafronti rész 
közterületnek számít. 
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Erről a Fidesz döntést hozott. Döntését azzal indokolta, hogy a demokrácia szemszögéből 
nézve a Tanácsköztársaság egy diktatúra, nevében is jelzi Proletár Diktatúra. 
Nyilvánvaló, hogy nem az eredeti még nemesnek is mondható szándékkal van baj, amely 
nyomorban és elnyomásban élő néprétegeket társadalmi osztályt kíván kiemelni ebből a 
nyomorúságos helyzetéből és javakhoz juttatni. De lehet akármilyen nemes a cél, nem 
szentesíthet egy diktatúra által  alkalmazott eszközöket és módszereket. 
Vérrel, erőszakkal, társadalmi rétegek osztályok egymás ellen való fordításával nem lehet 
eredményes társadalmi változásokat elérni. Igazi eredményt csak egy széles konszenzusos 
alapokon működő polgári demokrácia érhet el. Ha valaki egy diktatúrát valamilyen módon 
vagy fokon képvisel, támogat, segíti annak működését az az illető nem szolgálja a közjót 
egyértelműen. Egy jogállamban amelyben élünk, szobor, emléktábla csak olyan személynek 
jár, aki erkölcsileg is teljesen fedhetetlen és  minden tevékenységét a közjó és mindenki 
szolgálatába állítja.  
Paprika Antalt a Szálasi féle fehérterror különítményesei gyilkolták meg. Egyetért azzal a 
kifejezéssel, valóban úgy lőtték le mint egy kutyát. Bírósági ítélet nélkül. 
A Fidesz frakció már több soron kinyilvánította azon meggyőződést, hogy a fehérterror 
ugyanolyan véres, galád és elítélendő mint az azt megelőző vörösterror. 
Paprika Antal  főbelövése elitélendő, közönséges gyilkosság.  A bűn ugyanis sosem lehet 
relatív és nem viszonylagos. Nem attól függ, hogy ki vagy kik követik el. Osztályos alapon 
vagy faji alapon. Mindenféleképpen a bűn az  bűn. Az áldozatok szempontjából meg végképp 
közömbös. Ezt a Fidesz világosan kinyilvánította mindig.  
Ezek után történt, hogy Szabó Károly képviselő úr közönséges halott gyalázásnak minősítette 
a Fideszes képviselők döntését, azt hogy az emléktábla a múzeumban lesz elhelyezve, sőt 
párhuzamot vont a képviselők  és Szálasi  gyilkos  különítményei között. Ezzel az igazságtalan 
vádaskodásával nem csak a képviselőket, hanem az őket megválasztó Kiskunhalasi polgárokat 
is mélyen megsértette és megbántotta. 
Nem a gyűlölet beszél belőle, nem ellenségeskedni akar, csak az elemi felháborodás. 
Családja anyai ágon zsidó család. Áldozata lett a nácizmusnak, de áldozata a 
kommunizmusnak is, hiszen nagybátyja részt vett műegyetemistaként az ország szabadságáért 
vívott ’56-os forradalomban, ami miatt száműzöttként kellett elhagyni hazáját és szeretteit. Az 
ő történelem tanára  a családja volt, ezért sajnos tudja mit a jelent a halott gyalázás és tudja 
mit jelent az, ha valakit lelőnek mint a kutyát. 
Ezek után nem akadt egyetlen szocialista képviselő sem, aki elhatárolódott volna Szabó 
képviselő úr igazságtalan vádló szavaitól.  
Polgármester úr azt állította, hogy a közélet folyamatosságát, amelyet ő biztosítani igyekszik, 
a Fidesz megszakítja. A közélet folyamatosságát és tisztaságát nem az biztosítja, ha két párt 
megegyezik a választói feje fölött vagy a  háta mögött. A közélet folyamatosságát egyedül az 
biztosítja, ha mindig a jogállam normái szerint döntenek és járnak el az egyetemleges erkölcs 
és hazánk Alkotmányának szellemében. 
 
 
Fehér Péter  Felsőszállás 96. 
 
Egy évvel ezelőtt feltett egy kérdést, hogy meddig kell a város lakóinak a környező települések 
okmányirodájába eljárni ügyük intézése érdekében? Kapott egy választ az okmányiroda 
munkájáról, de nem  ez volt a kérdése. Ezért teszi  fel ismét ezt a kérdés, amire választ kér. 
Mikor lesz egyszer olyan okmányiroda Kiskunhalason, ahová be lehet jutni időben, rendben?  
Nem azért van okmányiroda, mert itt a lakók érdekét ez szolgálja?  
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Külterületi utak állapota járhatatlan. Benövik a  bokrok. Van olyan út, amit 25 éve nem 
rendezett senki. Szél és az eső végzi az útjavítási munkákat. 
Vannak amit rendszeresen karbantartanak, de a többit miért nem? 
 
Sóstó bérleti szerződését az önkormányzat hagyja jóvá. Évekig a Szélkiáltó Természetvédelmi 
Egyesület eredménytelenül próbálta elérni azt, hogy a horgásztársadalom tisztességesen és a 
törvények betartásának megfelelően vágjon léket.  Volt olyan tél amikor 30 db legalább  2 
m2-es lék volt a tó felületén mindenhol.  
A Horgász Egyesület kijelölte a korcsolyázásra alkalmas területet, ahol hókásás volt a jég, 
ahol lehetett volna korcsolyázni ott léket vágtak. 
Azt kéri az önkormányzattól, hogy a használatbavételi szerződést úgy kössék, hogy a lékvágás 
kizárólag a nádfalon történjen, 1-1.5 m-nél nem messzebb. A lék háromszög alakú legyen, 
olyan nagyságú, hogy abba egy gyermek se tudjon beleesni. A kivágott jégdarabot élével 
helyezzék vissza, ne 4 szál náddal megjelölve, mert az kitörik és a hártyajég miatt bárki 
beleeshet és belefullad a tóba. Ne a törvényhelyre hivatkozzanak, hanem írják le a feltételeket 
a szerződésbe.  
Ne jelöljenek ki jégpályát, mer néhány  hétig van korcsolyázásra alkalmas idő. Ne zsúfolják 
be a korcsolyázókat egy szűk területre, hanem legyen az övék a tó.  
 
Magyar Istvánné Kisfaludy u. 68. 
 
Minden képviselő-testületi ülést követ és mindig azt hallja, hogy nincs semmire pénz. Hogyan 
lehetne takarékoskodni? 
Néhány példát hoz fel erre: Nyáros is égnek a villanyok  az 53. főúton. 
Ahol nem laknak az utcát nem takarítják sem télen, sem nyáron. Keressék meg a 
tulajdonosokat és szólítsák fel őket, vagy büntessék meg. Ebből is kapnának bevételt. 
Felsővárosi részen hét ilyen házat tud, amelyet nem laknak.  
Kisfaludy u. 60. előtt is ez a helyzet. Betelepítették az utcát tujával, ott este  a fény nem hatol 
át, a járda nem látható. A sarkon lévő ital lerakatból odajárnak dolgukat végezni. 
 
Kölcsey utcai járdát szépen megcsinálták. Kerékpárral közlekednek a járdán.  
 
53 főút mellet néhány ház udvara rossz látványt kelt. A  Kölcsey u. és az 53.sz. főút sarkán a 
Kalmár bolt mellett egy rendezetlen udvarú  ház van, nincs járda, ott közlekedni nem lehet. A 
házat bepucolták, de az udvar egy vastelep kinézetét mintázza. 
 
41 évet dolgozott a kórházban. Szégyen, hogy idejutott a kórház. Előző testület rovására 
írható. Más városokban  az orvosok összefogtak, saját osztályukat  üzemeltetik tovább igen jó 
körülmények között. Itt eladták és nem történtek meg azok  az intézkedések, amit a beruházó 
megígért. 
Ottjártakor a régi épület már teljesen le volt amortizálódva, még a WC ajtókból a szellőző 
műanyag ablakokat is kiszedték.  Volt munkatársa egy rozsdás csaptelepet vitt fel éppen a 
műtőbe innen, mert ott elromlott. Egy súlyponti kórházban miért nincs mosoda, gyógyszer, 
raktár? Miért kell a ruhákat elhordani máshová mosatni? Panaszkodnak a nővérek, hogy a 
textília olyan állapotban kerül vissza, hogy nem merik azt a beteg ágyára felhúzni. 
 
Látogatott egy ismerősét, aki alatt két kislepedőből összetoldott lepedő volt. Az ágynemű 
anyaga már átlátszott, annyira elhasznált volt. Nem adnak gyógyszert. Nem két féle ebédből 
kellene választani a betegnek.  Egyet adjanak, de az legyen ehető. 
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Nem azt kellene kiírni erre a kórházra, hogy Semmelweis Kórház, hanem azt, hogy „ Aki itt 
belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” Másfél éve jött el ebből a kórházból nyugdíjba, de 
betegként ebbe a kórházba nem feküdne be. 
Volt kollégája bekerült a kórházba és , éjszakára nővért kellett fogadnia a családnak, hogy 
vigyázzanak rá.  Ez egy volt kórházi dolgozóval, aki most nyugdíjas, történt meg. Amennyiben 
igénylik, a nevét is elárulja. 
 
Helyesnek tartja, hogy a Régiós Napló megjelent, mert abban  objektív hírek vannak és nem 
csak Kiskunhalasról szólnak.  
 
Ilcsik Istvánné  József Attila u. 14. 
 
Csapadékvíz elvezetéssel van problémájuk. Megépült a kövesút 1994-ben, akkor már 
reklamáltak, mert ellentétes oldalra tervezték a vízelvezetőt.  A vízelvezető árok olyan mintha 
hegynek faragnák, hogy elfolyjon a víz. Az utca páros számozási oldalán volt korábban a víz 
folyása, mert ez az oldal volt alacsonyabb. Most megemelték a kövesút szintjét, hogy az  
ellentétes oldalra lejtsen.  Most az ő épülete elől nem megy ki a csapadékvíz, nem tud semerre 
elfolyni. Többszörösen reklamált.  Szelezsán úr is kint volt már, felmérte a területet 2006 tél 
végén. 40 éve ott lakik és  már az építkezésnél látták, hogy nem lesz jó a kialakítás,  és most 
hiába szól bárkinek, nem történik semmi. Söprögethet, mert bokáig áll előtte a víz. 
Megoldást kér. 
Szeretné, ha az ő problémáját is orvosolnák és olyan városlakó lehetne mint bárki más itt 
Kiskunhalason. 
 
Halas Rádió átalakult sláger rádióvá. Nem csak erre lenne szükség, hanem hiteles 
hírforrásra.  Tájékoztassák a lakosságot, a helyi hírekről hitelesen. 
 
Kristóf Imre Halas TV főszerkesztője: 
 
Mit kívánnak tenni a Halas TV Kht-vel? 
Kollégái valamennyien felsorakoztak mögötte és mindannyian erre kíváncsiak. Kezében van 
az előterjesztés, amit a képviselők megkaptak.  Ebben az előterjesztésben alapjaiban  
megváltoztatják a Halas TV Kht-t. A nevét, a felügyelő bizottságot, a könyvvizsgálót új 
ügyvezetőt jelölnek ki anélkül, hogy velük bárki bármikor is egyeztetett volna. 
 
Véleményük szerint nem lehet új nevet és ügyvezetőt adni és betenni egy másik gazdasági 
társaságba anélkül, hogy a dolgozókat tájékoztatták volna. 
Felhívta telefonon Dr. Viszmeg Sándort a felügyelő bizottság elnökét, aki tőle tudta meg, hogy 
a mai naptól már nem a felügyelő bizottság elnöke. 12 éve végzi ezt a munkát és érthetetlenül 
áll azelőtt, hogy miért rúgják így ki? Nem tudja az okát.  
Most 20 éves a Halasi Tükör, 15 éves  a Halas TV, ez a jubileumi évük. Ezelőtt egy évvel az 
önkormányzat a beszámolójukat kiemelten jónak tartotta, a legnagyobb elismeréssel fogadta 
el. Májusban ez a képviselő-testület azt mondta egyhangúan, hogy kiválóan gazdálkodtak és 
elfogadta a  beszámolót ellenszavazat nélkül. 
Mi történt azóta? Mi ez a nagy változás? 
 
Néhány dologra felhívja a figyelmet:  
A Halas TV közhasznú társaságként működik.  
Megkívánják  változtatni, arra hivatkozva, hogy törvényi előírás.  Igen, 2009. június  30-ig 
kell átalakítani non profit jellegűvé. Ez egy hónapos  eljárás ami átjegyzéssel  jár. 
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Ezzel szemben  a következő olvasható ebben az előterjesztésben: „ A Halas TV Kht. 17 milliós 
törzstőkéjét egy százalékért, azaz 170 E Ft-ért átadják a Halasi Városgazda Zrt-nek. 
Kivették azt a 9. pontot  a határozatból, miszerint  ha a Zrt elidegeníti a Kht-t, akkor a 
különbözetet be kell fizetni az önkormányzatnak. Miért vették ki? Tán így akarják olcsón 
valakinek eladni?   
Ő, aki 12 éve ügyvezető itt, nincs annyi joga és becsülete, hogy elé tesznek egy ügyvezetőt aki 
a munkáltatói jogokat gyakorolja, akinek kizárólagos döntése van a gazdálkodásban, akinek 
kizárólagosan van joga jegyezni a Halas TV-t. Neki arra lesz joga, hogy a szakmai dolgokban 
egyetértését adhatja, tehát megmondhatja, hogy azt javasolja, hogy ez a híradós anyag legyen 
előbb és az legyen később? Ez lesz innentől a feladata azzal a Szarvas Tiborral szemben akit 
nem is ismer, soha nem találkozott vele, de a dolgozói sem, soha nem járt a Halas TV-nél. 
 
A könyvvizsgálót, aki 12 év óta végzi mindenki megelégedésére munkáját, leváltják. Nem is 
tud róla. Pénteken beszélt vele telefonon és nagyon sérelmezi az eljárást. 
Mit követtek el, hogy így járnak el velük szemben. Lukács László alpolgármester úr egyszer 
nem tájékoztatja őket.  
 
Ha  a Halas TV Kht-t a Zrt-be beviszik, a frekvenciát elvonják. Nincs tisztázva, hogy ki viseli 
a sajtójogi felelősséget, ki a főszerkesztő?  Így nem fogják engedélyezni  az ORTT-nél a 
változtatásokat. 
 
Azt sem tudják, hogy mi  lesz velük? Családos  emberek a munkatársai, akik hitelt vesznek fel 
boldogulásuk érdekében, hát mire számítsanak? 
A munkáltatói jogot  nem ő fogja gyakorolni, hanem egy általuk nem ismert ember Szarvas 
Tibor. Miért nem pályáztatták meg ezt a funkciót? Mindenütt pályáztatni kell az állásokat! Ő 
is  minden öt évben pályázik.  2010-ben jár le a megbízása. Az előterjesztés szerint  
megbízását is megváltoztatják és 2008. december 31-ig lesz csak mandátuma. Csak úgy hipp-
hopp! 
Még egyszer kérdezi, hogy mire számítsanak? 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A képviselő-testület nem tárgyalja mai ülésén a Halas TV átszervezését pontosan azért mert 
több alkalommal elhangzott, hogy további egyeztetések várhatók. 
Az elmondottak egy politikai intenciónak a következménye, amit kapásból visszautasít. 
 
Közérdekű kérdésekről írásban kapnak  választ az érintettek. 
 
Más nem jelentkezett hozzászólásra, ezért megköszöni a jelenlévők részvételét és  a 

közmeghallgatást bezárja. 
k.m.f. 

 
 
(: Lukács László:)      (: Dr. Ferenczi Mária:) 
  alpolgármester       jegyző 
 
    Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
(: Horváth Mihály:)      (: Máté Lajos:) 


