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A jegyzőkönyv file: 06jan30a.jkv 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                                                       
Dátum: 2006.jan.30   13.32 
 
Az ülés helye: Városháza tanácsterme 
Jelen vannak: 
 
Testületi névsor:  
 Képviselő         Voks Frakció 
 
1 Dr. Várnai László Polgármester               1 - 
2 Dr. Komáromi Szilárd Alpolgármester               1 - 
3 Aradszky Lászlóné               1 - 
4 Csáki László               1 - 
5 Gép Károlyné               1 - 
6 Halász Balázs               1 - 
7 Horváth Etelka               1 - 
8 Dr. Horváth László               1 - 
9 Horváth Mihály               1 - 
10 Jerémiás Béláné               1 - 
11                 1 - 
12 Kószó János               1 - 
13 Molnár Ferenc                1 - 
14  Dr. Nagy András                1 -  
15 Nagy Péter               1 - 
16 P.Szabó Károly               1 - 
17 Romvári Frigyes               1 - 
18  Rostás László                1  
19 Saár László               1 - 
20                1 -   
21 Szabó Károly               1 - 
22 Szikora József               1 - 
23 Váradi Krisztián               1 - 
24 Venczel József               1 - 
25 Vili Gábor               1 - 
26                1 -  
 
 / 23 fő     88 % fő / 
 Távolmaradását bejelentette:  
 Dr. Kecskés István 
 Dr. Schindler Árpád  
 Zuschlag János  
 / 3 fő      12 % / 
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 Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 Kristóf Sándorné aljegyző 
 Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
 Simon István népjóléti osztályvezető 
 László Mária pénzügyi és városfejlesztési  főosztályvezető 
 Orosz Jánosné költségvetési csoportvezető 
 Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 26 fő képviselő közül jelen 
van   23  fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek jelöli Dr. Horváth László és Venczel József képviselőket. 
 
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntéseket. 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1./ Napirend előtti képviselői felszólalás: 
 
Dr. Nagy András képviselő: 
 
Felszólalása írásban mellékelt. 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Az utóbbi idők természeti katasztrófái szerte a világban ráirányították a figyelmet a szenvedő, 
nélkülöző emberek millióira. Ráirányították és a társadalom általában kedvezően nyilatkozott 
és a jobbik énjét adta, adakozott és igyekezett lehetőségeihez mérten segíteni ezeket az 
embereket. Ez jól is van és ezzel egyet is ért. 
Amit nem ért, az az, hogy a nálunk szorult helyzetben lévő emberekről sokkal kevesebbet 
beszélünk, pedig itt is lenne miről beszélni, lenne lehetőségünk a segítésre.  Ahhoz, hogy 
éhező és nélkülöző embereket lássanak, nem kell Afrikába menni, elég lenne az 
Alsóöregszőlők egyes területeit vagy Bogárzót, Rekettyét, különösen Felsőkistelek területét 
felkeresni.  
Tudja és el is ismeri, hogy az önkormányzat mindent megtesz a maga vonatkozásában, amire 
lehetősége van, de ez kevés. Ha emberek akarunk maradni, akkor sokkal többet kell 
produkálni. Szolidaritást kell vállalniuk ezekkel az emberekkel. Éppen ezért  kéri, hogy 
hozzanak létre egy gréniumot, amely megvizsgálja, hogy mit tehetnének ebben az ügyben, 
hogyan és miként tudnának segíteni. 
Azt szeretné, hogy Kiskunhalas pár év múlva ne csak a csipkéjéről legyen híres, hanem a 
nélkülöző emberekkel való szolidalításáról is. 
 
Molnár Ferenc képviselő: 
 
2006 őszén önkormányzati választás lesz. Többször szembesült azzal a ténnyel, hogy a 
választókerületeken belül a lakossági létszám nem  arányos. Amennyiben megvan a jogi 
lehetőség és az egyeztetések is lefolytathatók a határidőkig, akkor  a következőket javaslja: 
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Cél, hogy 1000-2000 lakosságszám legyen, egy - egy választókerületben. Növekedjen  kettővel 
az egyéni kerületek száma és a listás helyek csökkenjenek. Így igazságosabb és arányosabb 
lenne a megoszlás, másrészt a listás jelleg helyett az egyéni képviselői jelleg dominálna a 
képviselői munkában.  
Jó lenne már az őszi választásig ezt egyeztetni és megvalósítani, ha nem lehet, akkor  a 
következő választásnál alkalmazzák ezt. 
Kéri a javaslatának átgondolását és ha van még lehetőség, akkor minél előbb tárgyalások 
megtartását. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzottakra reagálva  elmondja, hogy három éve foglalkoznak a választókerületek 
létszám arányosításával, mert neki is ez a  véleménye. Másfél évvel ezelőtt már az 
aljegyzőasszonnyal egyeztettek, de elfogadható érv volt, hogy most ebben a választókerületi 
felosztásban  dolgoznak a képviselők, tehát nem lenne elegáns megváltoztatni a választás előtt 
azokat. 
Elfogadja, hogy kezdjenek el erről tárgyalni és úgy induljon be a 2006 évi ciklus, hogy a 
változás ténye ismert legyen. 
Jelenleg  a parlament  asztalán van a közigazgatás  átalakítása és esetleg az is elképzelhető, 
hogy felére csökkentik a képviselő-testületek létszámát, ezzel együtt át kell gondolni a 
választókerületi létszámot. 
Az egyéni  választókerületeket és a listás helyek arányát a képviselő-testület nem 
változtathatja meg , mert azt a választójogi törvény rögzíti. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Bizonyára sokan emlékeznek arra a ciklus eleji polgármesteri kijelentésre, hogy” 
Kiskunhalason angyali állapotok uralkodnak- ami a közéletet illeti.” 
 Ez a  kijelentés sokáig sok tekintetben igaz volt, mert példamutatóan a városban minden 
rendezvényen együtt ünnepelt az ellenzék és a városvezetés. A képviselő-testületi üléseket soha 
nem  övezte politikai hisztéria. Viták természetesen voltak, amire szükség is van, hiszen 
ezekből kristályosodik ki a végére a legjobb álláspont. Ezek mindig megmaradtak a kulturált, 
higgadt politikai stílus mentén. 
Közelednek a parlamenti választások, úgy tűnik, hogy a helyzet kezd egy kicsit megváltozni. 
Az első baljós árnyak akkor vetődtek a béke szigeteként aposztrofált Kiskunhalasra, amikor a 
sikeres fejlesztéseket halmozó kórház ellen indult politikai támadás. A Halasi Tükör elmúlt 
heti számának címoldalán található szerkesztői jegyzetben olvasható – nagyon egyet ért vele –
„ egyes képviselőjelöltek számára jó kampányterep lehet a város”    hiszen a problémák itt 
csapódnak le helyben, a lakosság számára kézzel foghatóak, végül is miért ne lehetne a 
városvezetés ellen indítani egy támadást. 
 
Ugyanebben a számban a Halasi Tükör másik oldalán egy keretes írásban olvashatnak arról, 
hogy  a ciklus elején megfogalmazott 8-10 milliárdos fejlesztési tervet túlteljesítve, 10 
milliárdnál tartanak körülbelül.  2 milliárd Ft a helyi lakosság és a vállalkozás által befizetett 
adóforintokból, 8 milliárd pedig megyei, regionális és államai forrásokból valósult meg. Ez 
azt jelenti, hogy minden helyben megtermelt 1 Ft mellé 4-Ft-ot hozott a város kívülről. 
Kiskunhalas város és körzete által választott országgyűlési képviselője a közelmúltban azt 
mondta, hogy a város érdekérvényesítő képességével baj van és jó lenne, ha végre történne 
ebben a városban valami.  
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Számára ez a kijelentés  hiteltelen egy olyan politikus szájából, aki kézzelfoghatóan nem tudja 
igazolni azt, hogy ebből a 8 milliárd Ft-ból egyetlen Ft is az ő nevéhez kötődne.  
Hasonló megnyilvánulásokat hallhattak más pártok képviselőjelöltjeitől is a közelmúltban, 
amelyek azt vetítik eléjük, hogy az angyali állapotok helyett az elkövetkezendő két hónapban 
valami egészen más várhat rájuk. 
Kéri, hogy minden politikai párt  országgyűlési képviselő jelöltje a következő két hónapban  
saját programjával az elmúlt négy év kormányzati és ellenzéki tevékenységének értékelésével 
valamint saját tevékenységének érdemi bemutatásával álljon  a választók elé. Kiskunhalas 
Város Önkormányzati és egyéb tevékenységének megítélését pedig hagyják őszre az 
önkormányzati választásokra. 
 
P. Szabó Károly (ÜGYREND)képviselő: 
 
Kéri a képviselőket, hogy akik még nem tették meg, január 31-ig  a vagyonnyilatkozatot adják 
le. 
 
2. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, 
döntésekről. 
 
 
Írásban mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívó szerint. 
A napirendi pontok között szerepel  az „56-os Emlékbizottság létrehozása.  Az ülés elején 
Pajor Kálmán által kiosztott tájékoztató alapján az  „56-os Emlékbizottság” elnevezés helyett 
az „56-os Ünnepséget Előkészítő Bizottság” címmel javasolja megtárgyalni a 15. napirendi 
pontot . 
 
Erről kéri a képviselő-testület szavazatát: 
 
No: 1  
 

 Szavazás: Nyílt  >74< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 14:12:21 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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NAPIREND: 
 
         Tárgya:                Előadója: 
 

1. Képviselő-testület 2006. évi munkaterve.     Dr. Várnai László 
polgármester 

 
2. A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás   Dr. Várnai László 
legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről   polgármester 
szóló rendelet módosítása. 

 
3. A zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi    Dr. Várnai László 
szabályozásáról szóló rendelet módosítása.     polgármester 

 
4. Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól  Dr. Várnai László 
szóló rendelet módosítása.      polgármester 

 
5.    Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.    Dr. Várnai László 

   polgármester 
 
       6.    Közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítása.  Dr. Várnai László 

polgármester 
 

7.  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet   Dr. Várnai László 
módosítása.         polgármester 

 
 

8. Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól  Dr. Várnai László 
szóló rendelet módosítása.       polgármester 

 
 

9. Orvosi ügyeleti feladat átadási/átvállalási megállapodás  Dr. Várnai László 
jóváhagyása.         polgármester 

 
10. Kistérségi intézmény létrehozása.      Dr. Várnai László 

Polgármester 
 

      11.  Szociális intézményfenntartó társuláshoz csatlakozás.  Dr. Várnai László 
               polgármester 
 

12.  Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményének   Dr. Várnai László 
2005. évi beszámolója.        polgármester 

 
13. Ösztöndíj szabályzatok felülvizsgálata.     Dr. Várnai László 

polgármester 
 

14. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó   Dr. Várnai László 
Intézményei Alapító Okirat módosítása.      polgármester 

 
      15. Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának    Dr. Várnai László 
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      megünneplésére ”56-os Ünnepséget Előkészítő Bizottság”  polgármester                
létrehozása.    

 
16. A SA-NO-TI Kft és a Di-FLAMM Kft üzemeltetési szerződésének  Dr. Várnai László 
módosítása.         polgármester 

 
17. Kistérségi feladatellátás bővítése.     Dr. Várnai László 
          polgármester 

 
18. Petőfi S. u. 7-9. szám alatti – volt Tisztiklub – bérbeadása.  Dr. Várnai László 

   polgármester 
 

19. Szegedi úti tüzér és oroszlaktanya önkormányzati tulajdonba  Dr. Várnai László 
kerülése  polgármester 

20. Keceli úti szeméttelep melletti lakóingatlanok megszüntetése.  Dr. Várnai László 
polgármester 

 
21. VÍZMŰ Klubra vonatkozó vételi szándék.     Dr. Várnai László 

polgármester 
 

22. A szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztésének előkészítése.  Dr. Várnai László 
polgármester 

 
23. Csetényi Park részét képező 2312 hrsz-ú terület művelési ág  Dr. Várnai László 
változtatása.         polgármester 
 
24. Bokányi és a Táncsics utcai ingatlanok értékesítése tárgyában. Dr. Várnai László 
          polgármester 
 

  
25. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK. 
 

     Előző Képviselő-testületi ülésen feltett képviselői kérdésekre adott írásos válaszadás. 
        
 

00001 Új napirendi pont 
 
1./ NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Képviselő-testület 2006. évi  munkaterve. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a képviselő-testület 2006. évi munkatervének és 
rendezvénytervének elfogadását javasolja. 
 
No: 2  
 

 Szavazás: Nyílt  >75< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 14:14:40 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
5/2006.Kth 
Képviselő-testület 2006. évi munkaterve 
 

H a t á r o z a t 
 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint állapítja meg 2006. évi 
munkatervét és rendezvénytervét. 

 

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

 
Valamennyi főosztályvezető és osztályvezető 
Érintett előterjesztők  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 
 
 
 

00002 Új napirendi pont 
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2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló 
rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Az új változatban  nem pontos a díjemelés  százalékban kiszámított összege. 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
Megítélése szerint a százalékszámítás jó.  A vízmelegítés díja 559 Ft-ról 605 Ft-ra emelkedett, 
ami 8.2 %-os emelkedés. 
A mért hő díjánál 2.886.29 Ft-ról emelkedett 3.105.70 Ft –ra, aminek emelkedési százaléka 
7.6 %. Az új változatban a számok már így szerepelnek. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 

No: 3  
 

 Szavazás: Nyílt  >76< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:18:37 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   77.27%   65.39% 
 Nem                 5   22.73%   19.23% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 Dr. Várnai László  polgármester: 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 1/2006.(II.01) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
          

1/2006. (II.01.)  
 rendelete 

 
a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 14/2004(IV.29) rendelet módosításáról. 
 

1.§ 
 

A rendelet 1.sz. mellékelte az alábbiak szerint módosul: 
 
  Melléklet  a 14/2004./IV.29./ Ktr.sz. rendelethez  
 
Távhőszolgáltatás díjalkalmazása és tételei:  
 
1./ Lakossági:                  2006.02.01 
 
Fűtési alapdíj   nettó:      17.19.-      Ft/hó/lm3 
Melegvíz alapdíja nettó:         4.17.-     Ft/hó/lm3 
Vízmelegítés díja nettó:                326.-      Ft/m3 
Mért hő díja  nettó:              1.780.-      GJ 
 
2./ Egyéb fogyasztó: 
 
Fűtési alapdíj   nettó:     17.19.-     Ft/hó/lm3 
Melegvíz alapdíja nettó:        4.17.-     Ft/hó/lm3 
Vízmelegítés díja        nettó:               605.20.     FT/m3 
Mért hő díja  nettó:                         3.105.70.-   Ft/GJ 
 
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

2.§ 
 

A rendelet 2006. február  hó 1-jén lép hatályba.” 
 

00003 Új napirendi pont 
 
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályozásáról szóló 
rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Faggyas Szabolcs természet- és környezetvédelmi referens: 
 
A rendelet módosítására azért került sor, mert a  vendéglátó egységeknél működő teraszok 
nyitva tartását engedélyezték 22 óráig, , továbbá a zaj kibocsátási határértéke 22 órától 
módosították jogszabályi rendelkezés szerint. 
Továbbá az új diszkók engedélyezéséhez szükséges lakossági hozzájárulás mértékét 
módosították 80 %-ra. Egy korábbi rendelkezés 100%-os  hozzájárulást írt elő, amit a 
törvényességi felülvizsgálat során   a vállalkozói szabadság alapelvének megsértéseként 
kifogásoltak. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A 80 %-os lakossági hozzájárulással nem ért egyet  személy szerint, de ez év június 1-jén 
hatályba lép a kereskedelemről szóló törvény, ami felhatalmazást ad az önkormányzatnak a 
rendelet alkotásra. Abban rendezhetik ezeket a kérdéseket, hogy az állampolgári béke 
biztosított legyen a szórakozóhelyek szomszédságában. 
 
Feltehetően törvényességi jelzést kapnak a rendelet módosításra, de júniusban már lehetőség 
nyílik a rendezésre. 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a zajvédelemről és az üzletek nyitva tartásának helyi 
szabályozásáról szóló rendelet módosítását. 
No: 4  
 

 Szavazás: Nyílt  >77< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:24:48 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  2/2006.(II.01) 
rendeletét az alábbiak szerint:  

 
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2006.(II.01) 

rendelete  
 
 

a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 
58/2004.(XII.22.)sz. rendelet módosításáról 

 
1.§  

 
A rendelet 3.§. (1) bek. c) pontja  az alábbiak szerint módosul: 
 
c) a vendéglátó egységekhez kapcsolódó teraszok 8.00 órától 22.00 óráig engedély nélkül 
üzemeltethetők. 

2.§ 
 

A rendelet 4.§. (7)  és (8) bekezdése   az alábbiak szerint módosul: 
 

(7) Új diszkó üzemeltetésére irányuló kérelemhez csatolni kell: 
a) az (5) és (6) bekezdésben felsoroltakat, 
b) az egység 100 méteres körzetében lakók előzetes hozzájárulását. Amennyiben az 

engedély kiadása ellen az érintett lakók legalább 20 %-a írásban tiltakozik, úgy az 
engedély kiadása megtagadható. 

 
(8)  A 3.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyitvatartási időnél hosszabb nyitva tartást a 

jegyző engedélyezhet. Az engedélyezés feltétele, hogy a kereskedelmi vagy vendéglátó 
egységet üzemeltető a tevékenység helyétől mért 50 méteres körzetében lakók előzetes 
hozzájárulását. Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók legalább 20 %-a 
írásban tiltakozik, úgy az engedély kiadása megtagadható.  

 
3.§ 

 
(1) A rendelet  7.§. (7) bekezdése  hatályát veszti.  
(2)    A rendelet 4. § (5) c) pontja hatályát veszti. 
 

4. § 
A rendelet  2006. február  1-én lép hatályba. „ 
 
 

00004 Új napirendi pont 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
A rendeletmódosítás indoka  jogszabályváltozás. Az ápolási díjjal kapcsolatos kötelezettséget 
újra szabályozták  és meghatározták a szociális rászorultság mértékét is. 
 
Kiemeli, hogy a Nefelejcs Szakosított Otthonnál megjelenő díjtételek korrekcióként jelennek 
meg, mert korábban tévesen írták le azt. A díjak beszedése jó értéken indult meg. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a szociális  igazgatásról és a szociális 
ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítás elfogadását. 
 
No: 5  
 

 Szavazás: Nyílt  >78< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:26:39 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2006(II.01) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 
 

3 /2006.(II.01.)  
r e n d e l e t e 

 

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról. 

 
1. § 

 
 A rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdése 2007. január 1. napján lép hatályba. 
 

2. § 
 

A rendelet 11. §-a az alábbi (11) és (12) bekezdéssel egészül ki: 
 

(11) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha: 
a) az ápolt személy állapotának megfelelő gondozást (az ápolt étkeztetését, 

gyógyszerellátását, minden szükséges esetben az orvoshoz szállítását illetve 
orvoshoz kísérését, a napi gondoskodást) a számára nem biztosítja, 

b) ha az ápolt ellen szabálysértést, illetve bűncselekményt kísérel meg vagy 
követ el, 

c) az önmagáról gondoskodni nem képes ápolt személyt egy vagy több napra 
oly módon magára hagyja, hogy az ellátásáról, felügyeletéről más módon, 
más személy vagy intézmény bevonásával nem gondoskodik, 

d) ha az ápolást végző személy - az ápolt sérelmére – a helyzetével 
szándékosan visszaél. 

 
(12) Az ápolási díjat megállapító Népjóléti Osztály az ápolást végző személy (11) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítésének időszakos vagy rendszeres 
ellenőrzésére írásban megkeresheti az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, 
aki intézkedik az ápolt személy házi segítségnyújtás keretében történő 
figyelemmel kíséréséről.  
a) A házi segítségnyújtás keretében történő időszakos vagy rendszeres 

ellenőrzés gyakoriságát és a rendszeres ellenőrzés időtartamát a házi 
gondozó és a megkereső szerv együttesen állapítja meg.   

b) A házi segítségnyújtást végző személy a személyes tapasztalatairól 
időszakosan, rendszeres ellenőrzés esetén szükség szerint, de legalább 
háromhetente egyszer írásban tájékoztatást nyújt az ápolási díjat 
folyósító szerv számára.    

3.§ 
 

A rendelet 17.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

(3) Az (1) bekezdés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a 
személyt, akinek  
a) a családjában az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg és 
b) a napi egyszeri meleg étkezés lehetősége a családban másként nem 

biztosítható. 
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4. § 
 
A rendelet 19.§ (2) bekezdésében szereplő „Kiskunhalas, Báthori u. 1.” szövegrész helyébe 
a  „Kiskunhalas, Garbai S. u. 6”. szöveg lép. 
 

5. § 
 

A rendelet 30.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(2)  A Szociálpolitikai Kerekasztal évente két alkalommal ülést tart, tagjai a helyi 
önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető 
fenntartók képviselői, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek 
képviselői. 

6. § 
 

A rendelet 1. számú mellékletében a Nefelejcs Szakosított Otthon Fogyatékosok Nappali 
Intézményének térítési díja az alábbiakban módosul:  
 
Nefelejcs Szakosított Otthon: 
 
Ellátási forma megnevezése 

2006. év 
Fizetendő térítési díj 

(ft/fő/nap) 
Fizetendő térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 
Fogyatékosok Nappali 
Intézménye (ebéd):                                                          

 
255 Ft/fő/adag 

 
- 

 
 

7. § 
 
(1) E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. „ 
 

 
00005 Új napirendi pont 

 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Jogszabályi változás miatt módosítják a rendeletet.  
Lényeges eleme a módosításnak, hogy  a gyermekvédelmi támogatás átalakult 
gyermekvédelmi kedvezménnyé. 1800 fő rászorulttal kell számolniuk.  
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Évente kétszer nyílik arra lehetőség, hogy meghatározzák az intézmények térítési díjait. 2005-
ben erre nem került sor. Az energia árak változása indokolt 5-6%-os emelést, ezért az 
alapellátások térítési díját módosították az előterjesztés szerint. 
 
 

Kérdések 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A gyermekétkeztetés térítési díja  nem emelkedik a rendelet indokolása szerint. A 
felsorolásban azonban csak az általános és középiskolai  menzát és az általános iskolai 
napközit jelölték meg. 
Mi a helyzet a bölcsődei és óvodai intézmények térítési díjaival? 
 
Az általános iskolai kollégium, középiskolai kollégium intézményi térítési díja marad a tavalyi 
szinten? 
Mi indokolja a Családok Átmeneti Otthona és a helyettes szülői ellátás intézményi térítési 
díjainak emelését? 
2006 január 1-től a gyermekek után járó családi pótlék összegét  a duplájára emelték és az 
emelt rendszeres gyermekvédelmi támogatásból, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lett.  
Megkérdezett néhány gyermeket nevelő szülőt, hogy kiszámolták-e, mennyivel kapnak több 
pénzt gyermekük neveléséhez az idén. A válaszok lesújtóak voltak, alig pár száz forintról 
beszéltek. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Válaszában elmondja, hogy aki gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságot szerzett, az a 
továbbiakban is ingyenesen étkezik az óvodában, bölcsődében és az általános iskola 1-4 
osztályában. A magasabb osztályokban 50%-os étkezési térítést biztosítanak. 
A tavalyi étkezési térítési díj változatlan maradt. A gyermekvédelmi alapellátás térítési díja 
független ettől, ahol az infláció mértékére figyelve 6 %-os emelést hajtottak végre. 
A Kormány a családtámogatási rendszer átalakításával duplára emeli a családi pótlékot, amit 
2006. februárjában vehetnek át először az érintettek. Mellé rendelte a gyermekvédelmi 
kedvezményeket, amelyek az étkeztetésbe, a tankönyv és tanszer ellátásban ill. egyéb 
ellátásban jelentet meg. 
A jogosultság automatikus a gyermekvédelmi kedvezményben részesültek részére. 
 
A kollégiumok térítési díja nem változott. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az elhangzottakhoz fűzi, hogy az emelt családi pótlékot februárban folyósítják először, így a 
megkérdezettek által kiszámolt adatok nem valósak. 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a  gyermekek védelméről szóló rendelet módosítás 
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 6  
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 Szavazás: Nyílt  >79< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:34:56 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   77.27%   65.39% 
 Nem                 5   22.73%   19.23% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  4/2006(II.01) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

       
   

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2006.(II.1.)  
rendelete  

 
a gyermekek védelméről szóló 

4/2005.(II.02.)  rendelet módosításáról 
 

1.§  
 
A rendelet 3.§ (1) bekezdés k) pont „gyermekvédelmi támogatás” szövegrész helyébe 
„gyermekvédelmi kedvezmény” szövegrész lép.  
 

2.§ 
 
A rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

3.§ 
 

A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
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5.§ 
 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit, illetve a 
kedvezmény megállapításának módját a Gyvt. 19-20/A.§-ai és e rendelet 
szabályai határozzák meg.  

 
(2)  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításának  célja annak igazolása, hogy a gyermek a szociális helyzete 
alapján jogosult 

 
a)  a Gyvt. 148.§ (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) a Gyvt 20.§-ban meghatározott egyszeri támogatásnak, 
c) külön rendeletben meghatározott szociális alapú iskolai 

gyermekétkeztetési támogatásnak, 
d) ingyenes tankönyvellátás 
e)  külön jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. 

 
(3)   A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jogosultsági feltételek fennállása 

esetén a Jegyző egy év időtartamra állapítja meg. 
 
 

4.§ 
 
 
A rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

(1) Az a jogosult, aki 2005. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesült, 2006. június 30. napjáig rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultnak kell tekinteni.   

   
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a 

szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a 
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál formanyomtatványon terjesztheti 
elő a rendelet 7.§ (2) bekezdésében meghatározott jövedelemigazolások, illetve 
jövedelemnyilatkozat csatolásával. 

 
(3) Az a kérelmező, aki 2006. június 30. napjáig rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult, a kedvezmény további megállapítása iránti kérelmet 
2006. június 15. napjáig kell benyújtani.  

 
(4) A (3) bekezdés szerint benyújtott kérelem esetén a gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot a Jegyző 2006. július 1. napjától határozattal 
állapítja meg egy év időtartamra.  

 
(5) Új kérelem benyújtása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell 
megállapítani egyszerűsített határozattal. 
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(4) Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-én fennáll, a tárgyév július 
hónapjában egyszeri támogatást kell folyósítani.  

 
 

5. § 
 
 

(1) A rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti.  
 
(2) A rendelet 7. § (2) bekezdésében, valamint a 7.§ (2) bekezdés m) pontjában szereplő 

„rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész helyébe a „rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény” szöveg lép. 

 
(3) A rendelet 7.§ (3) –(6) bekezdései, valamint a 7.§ (9) – (11) bekezdései hatályukat 

vesztik.  
 

6.§ 
 
(1) A rendelet 8.§- (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 

(4)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét a veszélyeztetettség 
mértékétől függően kell  megállapítani úgy, hogy a támogatás összege nem 
lehet kevesebb a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
fennállása esetén, a tárgyév  július hónapjában folyósított egyszeri támogatás 
összegénél, de nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot.  

 
 
(2) A rendelet 8.§-a az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: 
 
 (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is  

nyújtható, ha 
a) a gyermek  védelembe vétel hatálya alatt áll,  
b) a Családsegítő Szolgálat vagy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa az 

általa gondozott gyermek védelme érdekében – alapos indok alapján - a 
támogatás természetbeni ellátás formájában történő megállapítását 
kezdeményezi, 

c) a Családok Átmeneti Otthona vezetője – alapos indokkal - 
kezdeményezi az intézményben átmeneti jelleggel gondozott gyermek 
veszélyeztetettségének mérséklése céljából, 

d) a Kisebbségi Önkormányzat javaslatot tesz a látókörében lévő 
veszélyeztetett helyzetbe került gyermek rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásának természetben történő megállapítására, 

e) Az a), b) és d) pont esetében a Gyermekjóléti Szolgálat vagy 
Családsegítő Szolgálat családgondozója, a c) pont esetében a Családok 
Átmeneti Otthona családgondozója a támogatás természetben történő 
felhasználásában  és a támogatással történő elszámolásban 
közreműködik.  
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(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában 
történő megállapítása történhet:   

 
a) általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának 

támogatásával,  
b) tandíjtámogatással, 
c) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalásával, 
d) vásárlási utalvány kiállításával, 
e) élelmiszer utalvány kiállításával, 
f) kollégiumi térítési díjtámogatással, 

 
7.§ 

 
A rendelet melléklete 2. pontjában meghatározott Gyermekvédelmi alapellátások térítési 
díjai az alábbiak szerint módosulnak: 
 
 
2) Gyermekvédelmi alapellátások térítési díjai:   
 
Ellátási formák 

(átmeneti 
elhelyezés) 

2006. év 
Intézményi térítési díj 

Ft/fő/nap 
Intézményi térítési 

díj   
Ft/fő/hó 

Családok 
Átmeneti Otthona 159 Ft 4 770 Ft 

Helyettes szülői 
ellátás 159 Ft 4 770 Ft 

 
Amennyiben az átmeneti gondozást a jogosult teljes hónapban nem veszi igénybe, a fizetendő 
térítési díjat időarányosan, az igénybe vett gondozási napok száma alapján kell megfizetni. 
Ebben az esetben az egy napra jutó térítési díj a havonta fizetendő térítési díj összegének 30 –
ad része.   

8. § 
 

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével - 2006. január 1. napján lép hatályba. 
 
 (2) A rendelet 7. §-ában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátások térítési díjai 2006. március 1. napjától lépnek hatályba.” 
 
 

00006 Új napirendi pont 
 
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
Napirend tárgya:  Közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Töröcsik Dávid  rendészeti osztályvezető: 
 
A közterület-használat helyi szabályairól szóló rendelet eddig tiltotta a mobil reklámtáblák 
kihelyezését a város központjában, amihez most lehetőséget biztosítanak. 
  
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy 2006-ban már módosították a rendeletet lakossági kérésre, 
mert a járdákon nem lehetett közlekedni a sok mobil reklámtábla miatt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A Reklám Szövetség kérvényezte a módosítást. Céljuk, hogy  a szolgáltatóknak is kedvezzenek. 
A jogszabály betartását a Közterület Felügyelet munkatársai ellenőrzik majd. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítás 
elfogadását. 
                                                                                          
No: 7  
 

 Szavazás: Nyílt  >80< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:39:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 5/2006(II.01) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2006.(II.1.)  
rendelete  

 
a közterület-használat szabályozásáról szóló 

28/2004. (VI.29.) számú  rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
 

(1) A rendelet 3. § (4) bekezdés i./ pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg az ezt 
követő pontok megjelölése értelemszerűen módosul.  

 
2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. „ 

 
 

00007 Új napirendi pont 
 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
 
Az eljárási rész módosul a rendeletben,  miszerint az állampolgár  kötelezettségét a 
polgármester helyett a jegyző közli az érintettel és ő kapja meg a méltányossági jogkör 
gyakorlását is. 
A hozzájárulás mértékében nem történt változás. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet 
módosítás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 8  
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 Szavazás: Nyílt  >81< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:40:33 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   76.92% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 6/2006.(II.01) 
rendeletét az  alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

6/2006.(II.1.) 
rendelete 

 
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló   

1/1993.(I.12.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A hozzájárulás fizetésére  vonatkozó kötelezettséget és annak mértékét  az 

együttműködésben részt nem vevő érdekeltekkel – az útépítés műszaki átadását követő  1 
éven belül - Kiskunhalas  Város jegyzője határozatban közli. 

 
2.§ 

 
A rendelet  5.§. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) Ha a tulajdonos magánszemély, és a hozzájárulást 6 hónapon belül nem tudja megfizetni,  

- kérelmére - jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeinek figyelembevételével – a 
jegyző  méltányosságból részletfizetést engedélyezhet. 

 
(2) A  jegyző  méltányossági jogkörében eljárva  részletfizetést engedélyezhet annak a 

személynek aki a létfenntartását veszélyeztetô, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
idôszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, akinek a családjában az egy 
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fôre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét, egyedülálló 
esetén a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. 

 
3.§  

 
Jelen rendelet  kihirdetése napján lép hatályba.” 

 
00008 Új napirendi pont 

 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  szabályairól szóló 
rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
Magasabb szintű jogszabály módosítása miatt készült az előterjesztés. A bírósági 
végrehajtásról szóló törvény lehetővé teszi a jövőben, hogy a végrehajtás alá vont ingatlan 
tekintetében a települési önkormányzat elővásárlási joggal élhessen. 
Az így megszerzett ingatlan hasznosítását rendeletben kell szabályoznia. Ezt tartalmazza a 
13/A és 13/B szakasz. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az önkormányzat vagyonáról és a   
vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítás elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 9  

Szavazás: Nyílt  >82< Minősített 
Ideje:2006.01.30 14:42:34 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen                22 100.00%   84.62% 
Nem                  0     0.00%     0.00% 
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
Szavazott               22 100.00%   84.62% 

 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 7/2006(II.01) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

7/2006.(II.01.) 
 

rendelete 
 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000(II.29.) sz. 
rendelet módosításáról 

 
1.§  

 
A rendelet  bevezető rendelkezése  a következőképpen  módosul: 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény  / továbbiakban: Ötv./ 16.§. /l/ bekezdésében  valamint a bírósági végrehajtásról 
szóló 1994.évi LIII. tv. 136/A § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel 
az Ötv. 79-80.§-aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított 1992.évi XXXVIII. 
törvény   108-109. §-aiban foglaltakra, Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának vagyonáról, 
és a vagyongazdálkodás  szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:  
 

2.§  
 

A rendelet  az alábbi 13/A és 13/B §-al egészül ki: 
 

13/A § 
 

Ingatlan-végrehajtás során elővásárlási  jog gyakorlása 
 

(1) Kiskunhalas város közigazgatási területén  az ingatlan végrehajtás alá vont  
valamennyi ingatlanra   magasabb szintű jogszabály   alapján  az önkormányzatot 
elővásárlási jog illeti meg. 

 
(2) Az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az elővásárlási 

jogot   az annak gyakorlásához szükséges  értékhatárra tekintettel    3 millió forint 
értékhatárig,  a  költségvetésben e  célra  rendelkezésre álló keret erejéig a 
polgármester, 3 millió forintot  meghaladó értékhatár esetén a  képviselő-testület 
dönt. 

 
(3) Amennyiben az éves költségvetésben  e célra elkülönített keret már  elfogyott  és  a 

polgármester úgy ítéli meg, hogy az elővásárlási joggal  érintett ingatlan 
megvásárlása  az önkormányzat érdekében állhat, rendkívüli képviselő-testületi 
ülés összehívását köteles kezdeményezni. 

 
(1) Az elővásárlási jog gyakorlásáról  a polgármester   köteles  a képviselő-testületet  a 

soron következő ülésén tájékoztatni. 
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13/B § 

 
(1) Az elővásárlási joggal megszerzett ingatlanok hasznosítása amennyiben az üresen  áll, 

e rendeletben meghatározott   szabályok szerint történhet. 
(2) Ha  az elővásárlási joggal megszerzett ingatlan lakott, abban az esetben a hasznosítás  

az  önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2001.(II.1.) rendelet 10.§  
(1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint  az érintett ingatlanban lakó részére 
történhet. 

3.§ 
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.” 

 

 

 
00009 Új napirendi pont 

 
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Orvosi ügyeleti feladat átadás/átvállalás megállapodás jóváhagyása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
Egy éve már  négy település és Kiskunhalas az orvosi ügyeleti feladatokat közösen látják el. 
Az Országos Egészségügyi Pénztárral a finanszírozási szerződést a feladat ellátására az 
önkormányzatok önállóan kötötték meg. 
Az előterjesztés szerint 2006. február 1-től Kiskunhalas Önkormányzata kötné  meg a 
települések nevében is a finanszírozási szerződést. A települések egyetértésüket adták  ehhez, 
amelyhez a testületi döntéshozatalok folyamatban vannak. 
A megállapodás jóváhagyását követően,  a finanszírozás 1.680 Ft E Ft-al nő. 
 

Kérdések 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Kisszállás, Tompa, Kelebia települések nem csatlakoztak az orvosi ügyelet ellátásához? 
Ez  a távolság miatt van, vagy nem is akarnak részt venni ebben? Egyeztetés volt-e? 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy 2005. január 1-től a megállapodásban 
szereplő településekkel együtt látja el a feladatot Kiskunhalas város. A későbbiekben 
kistérségi szinten az említett települések is bekapcsolódnának. Ők már nem Kiskunhalas 
város-, hanem a feladatot ellátó mentő szövetség szervezésében lépnek be a társulás tagjai 
közé. 
  

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az orvosi ügyeleti feladat átadás/átvállalási 
megállapodás jóváhagyását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 10  
 

 Szavazás: Nyílt  >83< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:46:08 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   80.77% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   80.77% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     19.23% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
6/2006.Kth 
Orvosi ügyeleti feladat átadási/átvállalási 
megállapodás jóváhagyása 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Balotaszállás, 
Harkakötöny,  Kunfehértó,  Pirtó és Zsana  településekkel a mellékelt háziorvosi ügyelet 
teljes  körű feladat átadás/átvállalására  kötött   megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kristóf Sándorné aljegyző,  
Balotaszállás polgármestere, 
Harkakötöny polgármestere, 
Kunfehértó polgármestere, 
Pirtó polgármestere, 
Zsana polgármestere. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00010 Új napirendi pont 

 
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kistérségi intézmény létrehozása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné  aljegyző: 
 
A Halai Kistérségi Társulás 2004 évben alakult meg, minimális  feladatvégzéssel. Akkor a 
Társulási Tanács  úgy határozott, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői látják el a 
vonatkozó feladatokat.  
A Társulási Tanács 2005. decemberi ülésén hozott egy elvi döntést, hogy a megnövekedett 
feladatokra-, valamint az állami normatíva lehetőségére  tekintettel, önálló intézményt hoz 
létre. 
Január hónapban az érintett önkormányzatok döntenek erről és február hónapban a 
Kistérségi Társulási Tanács alapítja meg a Kistérségi Intézményt. 
Az állami normatíva 20 millió Ft-t biztosít a munkaszervezet feladatainak ellátásához, így a 
város részéről többlet fedezetet ehhez nem kell biztosítani. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 11  
 

 Szavazás: Nyílt  >84< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:48:25 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   80.77% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   80.77% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     19.23% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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7/2006.Kth 
Kistérségi intézmény létrehozása 
 

 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására 
önálló költségvetési szervként működő munkaszervezetet hozzon létre.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács végleges döntését követően a Társulási 
megállapodás módosítást a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Kristóf  Sándorné aljegyző, szervezési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00011 Új napirendi pont 

 
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Szociális intézményfenntartó társuláshoz csatlakozás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
A Kistérségi Társulás megalakulásának egyik feltétele, hogy  szociális feladatokat lásson el. 
Ennek megfelelően alakult  egy intézményfenntartó társulás 2005-ben Pirtó településsel 
közösen. A központi költségvetés 2006 évben támogatja a tevékenység finanszírozását. 
Feltétele, hogy legalább 3 vagy ennél több település  együttesen lássa el ezeket  a feladatokat. 
Imrehegy csatlakozik ehhez a társuláshoz .  A társulás bővülését az imrehegyi önkormányzat 
támogatja. 
A változásokat az intézmény alapító okiratán is át kell vezetni, valamint a kistérségi ellátásba 
bevont szociális szolgáltatások szakmai programjának módosítását is jóvá kell hagynia a 
fenntartónak. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szociális intézményfenntartó társuláshoz 
csatlakozásról szóló határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 12  
 

 Szavazás: Nyílt  >85< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 14:50:53 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   76.92% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

 
8/2006.Kth 
Szociális intézményfenntartó 
társuláshoz csatlakozás 
 

H a t á r o z a t 
 

1.)Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas-Pirtó Szociális 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 10. pontjában foglaltakra figyelemmel egyetért azzal, 
hogy Imrehegy község 2006. január 25. napjával csatlakozik a társuláshoz, és a Társulási 
Megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.   
 
2.)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
-  Az Egyesített Szociális Intézmény módosított Alapító Okiratát.  
A Képviselő-testület a módosított Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 
215/2005. Kth. számú határozatát, 
 
- Az Egyesített Szociális Intézmény kistérségi ellátásba bevont Időskorúak Otthona     (Kiskunhalas, 
Nyúl u. 5-7.) módosított Szakmai Programját annak mellékleteivel együtt, 
 
-   Az Egyesített Szociális Intézmény kistérségi ellátásba bevont Idősek Klubja (Kiskunhalas, Szilády Á. 
u. 10.) módosított Szakmai Programját annak mellékleteivel együtt , 
 
-  A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény kistérségi ellátásba bevont Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) módosított Szakmai Programját annak mellékleteivel 
együtt. 
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- A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény kistérségi ellátásba bevont Házi 
segítségnyújtás (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) módosított Szakmai Programját annak 
mellékleteivel együtt. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Simon István népjóléti osztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00012 Új napirendi pont 
 
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményének 2005 évi 
beszámolója. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Városi Könyvtár, a Cigány –,  és a Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett 
programokról ad számot az előterjesztés.   
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
 
No: 13  

Szavazás: Nyílt  >86< Egyszerű 
Ideje:2006.01.30 14:52:29 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen                20 100.00%   76.92% 
Nem                  0     0.00%     0.00% 
Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
Szavazott               20 100.00%   76.92% 
Nem szavazott                 0       0.00% 
Távol                  6     23.08% 
Össz.:                26 100.00% 100.00% 
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Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 

9/2006.Kth 
Helyi közművelődési feladatokat ellátó 
intézmények 2005. évi beszámolója 
 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2005. évi rendezvény- és 
programtervéről készült beszámolóját jóváhagyja.  

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi 
rendezvény- és programtervéről készült beszámolóját jóváhagyja.  

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi 
rendezvény- és programtervéről készült beszámolóját jóváhagyja.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Varga-Sabján Gyula Városi Könyvtár  
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Dr. Schindler Árpát Német Kisebbségi Önkormányzat 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00013 Új napirendi pont 

 
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Ösztöndíj szabályzatok felülvizsgálata. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor  humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Három ösztöndíj működik a városi költségvetésből: a művészeti-, városi-, illetve a 
sportösztöndíj. A városi ösztöndíj néven ismert támogatás tehetséges  fiatalok felsőoktatási 
támogatását, roma fiatalok sikeres iskolai előmenetelét és nehéz szociális körülmények közé 
kerülő jó tanuló középiskolások tanulását segíti. Alapító okirata nem szorul módosításra.  
 
A városi sportösztöndíj módosításra szorult.  Eredetileg a tehetséges diákok támogatására jött 
létre, de két éve a kiemelt teljesítményt nyújtó sportolók támogatása is bekerült a 
támogatottak sorába. 
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Célszerű volt elhatárolni az egy ösztöndíj formán belül megjelenő két kategóriát egymástól   
illetve ennek odaítélési menetét.  
A Közrendvédelmi és Sportbizottság  kiegészítést javasolt , amely a válogatottság 
megítéléséről szól. Az elmúlt évi ösztöndíj megítélése során vita merült fel, hogy ki tekinthető 
válogatott kerettagnak. Ezért az alábbiak szerint egészítették ki az ösztöndíj szabályzat 1.3 és 
2.3 pontját: „ Válogatott kerettagság esetén a szakági szakszövetség írásos igazolása is 
szükséges a pályázat  benyújtásához”. 
Ezzel együtt javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja  a 
közrendvédelmi és sportbizottság kiegészítésével együtt. 
 
No: 14  
 

 Szavazás: Nyílt  >87< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 14:56:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   76.92% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
  
10/2006.Kth 
Ösztöndíj szabályzatok felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának működési 
szabályzatát. 
 

Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának működési szabályzata: 
   (módosításokkal egységes szerkezetben) 
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Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának általános célja, a város sportéletében kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó versenyzők és fiatal tehetségek sporttevékenységének támogatása. Az 
ösztöndíj odaítélésre két kategóriában történik. 

o 1. A „Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők” támogatása; 
o 2. „Fiatal sporttehetségek” ösztöndíja. 

A Kiskunhalas Város Sportösztöndíjának támogatására fordítható összeg mértékét a 
Képviselő-testület az adott év költségvetési rendeletében határozza meg. A sportbizottság 
minden évben az összeg ismeretében, eldönti annak megoszlását a két kategória között, illetve 
saját hatáskörében meghatározhat a kategóriákon belül keretszámokat. A bírálóbizottság 
dönthet úgy, hogy valamelyik kategóriában abban az évben nem ad támogatást. 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a „Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők” 
támogatásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. Kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzők ösztöndíj szabályzata 
 
1.1. Célja: támogatás nyújtásával a kiemelkedő sportteljesítmény anyagi és erkölcsi 
elismerése abból a célból, hogy egyrészt segítséget nyújtson a sportolóknak eredményeik 
eléréséhez, megtartásához másrészt a támogatás odaítélésének nyilvánosságával példaként 
állítsa azokat, akik kiváló teljesítményükkel hozzájárultak városunk, országunk hírnevének 
öregbítéséhez, az egészséges, sportos életmód példaértékű népszerűsítéséhez. 
 
1.2.Támogatásban részesülhet az a sportoló, aki kiskunhalasi sportegyesület igazolt tagja, az 
Önkormányzat sportkoncepciója szerinti kiemelten támogatott sportág versenyzője. A 
támogatást pályázat útján lehet elnyerni. 
 
1.3.A támogatás feltételei: 

Egyéni sportágak esetében: 
  - nemzeti válogatott keret tagság 
  - Magyar Köztársaság Bajnoka és dobogós helyezettje 

Csapat sportágak esetében: 
- nemzeti válogatott keret tagja 
- a csapat eredményessége szempontjából a bajnoki év során nyújtott 

kiemelkedő teljesítmény  
A támogatási feltételek közül a pályázónak legalább egyel kell rendelkezni, melyet a pályázat 
beadásának évét megelőző évben ért el. A pályázathoz be kell csatolni a pályázó 
sportszervezetének írásos támogatását, a válogatott kerettagság esetén a szakági 
szakszövetség írásos igazolása is szükséges  mely hivatalosan igazolja a pályázó által elért 
sporteredményt és az egyesületi tagsági jogviszonyt is. A pályázatot több egymást követő 
évben is be lehet adni, mindaddig amíg a feltételek fennállnak. 
Nem részesülhet támogatásban az a sportoló, aki egyidejűleg Fiatal sporttehetségek 
sportösztöndíjában is részesül. 
 
1.4.A pályázat kiírása: a pályázatot minden év március 31. napjáig kell meghirdetni. A 
pályázatot a Képviselő-testület Közrendvédelmi és Sportbizottsága írja ki, végrehajtásáról a 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik. A pályázatot pályázati 
adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot első alkalommal 2003. március 31-ig kell kiírni. 
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1.5.A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 
Közrendvédelmi és Sportbizottsága bírálja el minden év május 15-ig.  
 
1.6.A támogatás folyósítása: a feltételek fennállása esetén a Közrendvédelmi és 
Sportbizottság évente egyszeri, egy alkalommal folyósítandó támogatást állapít meg. 
 
1.7.A támogatásra való jogosultság megszűnése: megszűnik a támogatásra való jogosultság 
egy év elteltével  
 
1.8.A támogatással kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Főosztálya látja el. 
 
Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a „Fiatal sporttehetségek” ösztöndíjának odaítélési 
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
2. Fiatal sporttehetségek ösztöndíjának szabályzata 
 
2.1.Célja: olyan tehetséges fiatal sportolók támogatása, akik kiemelkedő teljesítményeket 
érnek el, és ezzel hozzájárulnak sportáguk, városunk és hazánk hírnevének öregbítéséhez. 
Életmódjukkal példaként állíthatók korosztályuk elé, hozzájárulva ezzel a fizikailag és lelkileg 
erős, egészséges, kiegyensúlyozott generációk felnövekedéséhez. 
 
2.2.Pályázaton résztvevők köre: a pályázaton azon kiskunhalasi állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatalok vehetnek részt, akik 14. életévüket betöltötték, általános-, közép-, és 
felsőfokú tanintézetek nappali tagozatos tanulói, kiskunhalasi sportegyesületi tagsággal 
rendelkeznek és olyan sportágak versenyzői, amely elsősorban Kiskunhalas Város 
Önkormányzata sportkoncepciója szerint a kiemelten támogatott kategóriába tartoznak. 
 
2.3.Pályázati feltételek:  
 

- felnőtt válogatott keret tagság 
- magyar bajnokságon elért I-VI. helyezés 
- korosztályos válogatott keret tagság 
- korosztályos magyar bajnoki cím vagy II-VI. hely elérése 

A pályázati feltételek közül a pályázónak legalább eggyel kell rendelkezni, melyet a pályázat 
beadásának évét megelőző évben ért el. A pályázathoz be kell csatolni a pályázó 
sportszervezetének írásos támogatását, válogatott kerettagság esetén a szakági szakszövetség 
írásos igazolása is szükséges, mely hivatalosan igazolja a pályázó által elért sporteredményt 
is, valamint iskolalátogatási igazolást. A pályázatot több egymást követő évben is be lehet 
adni, mindaddig amíg a feltételek fennállnak. 
Nem részesülhet sportösztöndíjban az a személy, aki kiemelt teljesítményt nyújtó versenyzői 
támogatásban részesül. 
 
2.4.A pályázat kiírása: a pályázatot minden év március 31. napjáig kell meghirdetni. A 
pályázatot a Képviselő-testület Közrendvédelmi és Sportbizottsága írja ki, végrehajtásáról a 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik. A pályázatot pályázati 
adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot első alkalommal 2003. március 31-ig kellett kiírni. 
 
2.5.A pályázat elbírálása: a határidőig beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 
Közrendvédelmi és Sportbizottsága bírálja el minden év május 15-ig. 
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2.6.Az ösztöndíj folyósítása: az ösztöndíjat a Közrendvédelmi és Sportbizottság a feltételek 
fennállása esetén egy naptári évre havi összegben ( egy évben 10 hónapra) állapítja meg. 
Folyósítása évente két alkalommal történik. ( félévente egyszer 5 havi támogatás egy összegű 
folyósítása ) A második félévi folyósításhoz a kedvezményezettnek be kell nyújtani az 
iskolalátogatási igazolást, valamint a sportegyesület igazolását kiskunhalasi egyesületi 
tagsági viszony fennállásáról.. 
 
2.7.Az ösztöndíj megszűnése: megszűnik az ösztöndíj egy év elteltével, illetve a tanulói 
jogviszony megszűntével. Az iskolalátogatási igazolás be nem nyújtása az ösztöndíj 
folyósításának megszűnését vonja maga után. Utolsó éves középiskolai, illetve főiskolai-
egyetemi hallgatók tanulmányaik befejezésének évében december 31-ig jogosultak a 
megállapított ösztöndíjra. 
 
2.8.A sportösztöndíjjal kapcsolatos ügyviteli adminisztrációs teendőket a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Főosztálya látja el. 
 
A képviselő-testület jelen döntésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 209/2002./Kth. sz. 
határozatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Kalicz László Sportintézmény-vezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00014 Új napirendi pont 
 
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei Alapító 
Okiratának módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Az Átmeneti Otthon férőhelyszámának átalakítására vonatkozó határidőt 2 évvel 
meghosszabbította a jogalkotó. Annak érdekében, hogy a 65 férőhelyet megtarthassák a Baky 
kastély épületét , A és B épületre osztották meg. A B épületrész felújításra szorul, amelynek 
elkészültéig  intézmény eredeti férőhelyszámának visszaállítása vált indokolttá. 
A B épületszárny felújítását követően a létszám ismét megemelhető 25 fővel. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a viát lezárja és az Alapító Okirat módosítását elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 15  
 

 Szavazás: Nyílt  >88< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 15:00:15 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   80.77% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   80.77% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     19.23% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 
11/2006.Kth 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Krízisellátó Intézményei Alapító Okirat 
módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
I. A Képviselő-testület a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó 

Intézményei Alapító Okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja:  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§-ában foglaltak alapján, az általa 
alapított Kiskunhalas Város Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó 
Intézményei Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Az intézmény neve:     Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának   

Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálata és 
Krízisellátó Intézményei 
 

2. Az intézmény székhelye:    Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 
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Az intézmény telephelyei:   Kiskunhalas, Molnár u. 6. 
      Kiskunhalas, Hajnal u. 5. 

 
3. Alapítója:     Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 
 
4. Fenntartója és felügyeletei szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
 
5. Tevékenységei, szakfeladatai: 

 
Alaptevékenységei a szociális ellátás körében: 
 
Családsegítés:    Szakfeladatszám:  85324-4 
      TEÁOR szám:   85.32 
      Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 
 
 
 
 
Szociális étkeztetés:    Szakfeladatszám: 
 85325-5 
      TEÁOR szám:   85.32 
      Kiskunhalas, Molnár u. 6. 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása  Szakfeladatszám:  85318-1 
      TEÁOR szám:   85.31 
      Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő 
      Kiskunhalas, Molnár u. 6. 
 
 
 
Alaptevékenységei a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás körében: 
 
Gyermekjóléti Szolgáltatás  Szakfeladatszám:  85324-4 
      TEÁOR szám:  85.32 
      Kiskunhalas, Garbai Sándor u. 6. 
Helyettes szülői ellátás:   Szakfeladatszám: 85318-1 
      TEÁOR szám:  85.31 
      Engedélyezett férőhelyszám: 2 fő 
      Kiskunhalas, Galagonya u. 11. 
Családok Átmeneti Otthona:  Szakfeladatszám: 85318-1 
      TEÁOR szám:   85.31 
      Engedélyezett férőhelyszám: 65 fő 
      Ebből :  „A” épületben 40 fő 
       „B” épületben 25 fő. 
      Kiskunhalas, Ván B. u. 11. 
  
Alaptevékenységei az egészségügyi ellátás körében: 
 
Védőnői Szolgálat:    Szakfeladatszám:  85129-7 
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      TEÁOR szám:  85.14 
      Kiskunhalas, Hajnal u. 5. 
Anya, gyermek csecsemővédelem:  Szakfeladatszám: 85191-2 
      TEÁOR szám:  85.14 
      Kiskunhalas, Hajnal u. 5. 
Egyéb alaptevékenysége: 
 
Imtézményi vagyon működtetése  Szakfeladatszám:  75176-8 
(Számviteli, gazdasági tevékenység)   TEÁOR:  74.15  

       Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. 
 
6. Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás 

útján.  
 

7. Az intézmény működési területe: Kiskunhalas Város Közigazgatási területe 
 

8. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 

9. Előirányzat feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
 

10. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll  
• Az intézmény székhelyéül szolgáló, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő (hat iroda és kiszolgáló helység, továbbá egy irattár) 
Kiskunhalas, Garbai S u. 6. fsz. 8. szám alatti, 171/B/1. hrsz-ú, 132 m2 
alapterületű. ingatlan. 

• a Kiskunhalas, Molnár u. 6. szám alatti 3697 hrsz-ú, 491 m2 alapterületű 
ingatlan és a rajta található 271 m2  alapterületű épület, 

• a Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. szám alatti 40531/1 hrsz.-ú, 17429 m2 

alapterületű ingatlan és a rajta található összesen 997 m2  épületek, 
• a Kiskunhalas, Hajnal u. 5. szám alatti 4837 hrsz-ú, 694 m2 alapterületű 

ingatlan és a rajta található 312 m2 alapterületű épület 
• a gazdasági ügyek viteléhez rendelkezésre áll a Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. 

szám alatti, 4635/A/1. hrsz-ú, 56 m2  alapterületű irodahelyiség, melynek a 
tulajdonosa a Települési Önkormányzat Vagyonkezelő Kft 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat szakfeladatainak ellátására 
szabadon használhatja. 
 

11. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja 
12. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg azt 

biztosítékként felhasználni.  
13. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az önkormányzat vagyonáról, 

vagyongazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerinti gazdálkodás. 
14. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitása 

terhére bevételt szerezhet. Bérbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó munkát.  

 
II. A Képviselő-testület a fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi a 347/2005. Kth. számú határozatát. 
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III. A Képviselő-testület a szakmai létszámot a ténylegesen betöltött férőhelyek 
arányában biztosítja.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Simon István népjóléti osztályvezető 
Nyilas László Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó  Vezetője Intézményei 
vezetőjének 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00015 Új napirendi pont 
 
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának megünneplésére „56-os 
Ünnepséget Előkészítő Bizottság” létrehozása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az előterjesztés célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata figyelemmel a kerek 
évfordulóra, az idei évre egy  bizottságot hozzon létre, amely  a rendezvénysorozatot 
koordinálja. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Az Ünnepi Előkészítő Bizottság elnöke ki lesz? Felveszi a kapcsolatot meglévő 
emlékbizottsággal? 
Javasolja, hogy szorosan működjenek együtt a civil szervezetekkel. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A feltett kérdésekre igennel válaszol. 
 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester: 
 
Komoly előkészületekre van szükség.  Az ülés elején bejelentett 56-os  emlékbizottság létéről 
tudott, mert felelősségteljesen végzi munkáját. Levelében, amit a sajtóhoz eljuttatott, 56-os 
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ünnepi bizottságra tett javaslatot. Kabinet ülésen megtudta, hogy a polgármester úr  már 
megtette az előkészületi lépéseket és az előterjesztés készül. 
A névváltoztatást támogatja, jobb az új név. 
Jó lenne, ha nem a pártok acsarkodásáról szólna az ünnep, hanem méltón emlékeznének 
azokra, akik életüket adták, a kitűzött célokért. 
Szeretné, ha a fiatalokhoz is közelebb tudnák hozni ezt az ünnepet.  
Egy parlamenti hozzászólás kapcsán tette meg a szervezés kezdeti lépéseit, amely így szólt: 
„ Október 23-án az MSZP politikusai és aktivistái a legjobban tennék, ha otthon maradnának. 
Ne koszorúzzanak, ne szónokoljanak mert ez a nap a polgári Magyarország ünnepe. Azoké a 
nemzeti érzelmű kommunistáké, akik az életüket adták hazánk függetlenségéért és akiket saját 
elvtársai végeztek ki. A világ erkölcsi rendje elleni vétek, ha a gyilkosok és szellemi utódjai 
együtt ünnepelnek az áldozatokkal és azok hozzátartozóival.” 2002. június 9-én Dr. Szabó 
Erika  Kiskunhalas országgyűlési képviselője mondta el ezeket a gondolatokat. 
Ez  véleménye szerint elutasítandó, mert rossz irányba vezet. 
Reméli a FIDESZ képviselői lesznek elég bátrak ahhoz, hogy az előterjesztést megszavazzák 
és tesznek azért , hogy ennek a mondatnak a hatálya 2006-ra ne terjedjen ki. 
Ezért kell ezt a bizottságot létrehozni. Mindenkivel, aki ebben az előkészítő munkában részt 
akar venni, közösen kell cselekednie és részt vennie a megemlékezésen. Akkor lesznek méltóak 
56 megünnepléséhez. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
56-os emlékbizottság nevében megköszöni az újonnan előterjesztett bizottság névváltoztatását. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester úr hozzászólásával egyetért. Két évvel ezelőtt ünnepi 
beszédében arra fektette a hangsúlyt, hogy 1956 ünnepe, mindenkié. Akkor is örült annak, 
hogy együtt ünnepelt a város, civil szervezetek és pártok. Bízik abban, hogy az 50. évforduló, 
méltó ünneplésről szól majd. 
Örül annak, hogy van Emlék Bizottsága a városnak és a mostani előterjesztés tartalmának is. 
Bibó István Gimnázium tanáraként mondja, hogy iskolájuk híven őrzi 56 és Bibó István 
szellemiségét. Biztos abban, hogy a bizottság elnökasszonya mindent megtesz annak 
érdekében, hogy méltó ünneplésben legyen részük. 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Teljesen egyetért az ünnepséggel. Azzal nem, hogy  kezdik politikai síkra terelni az 
előkészítést. Nem erről van szó. Ebben a városban vannak még olyan emberek, akik 
szenvedték annak idején és részt vettek az eseményekben. 
Azt sérelmezi, hogy pl. F. Nagy József, aki ennek az emlék bizottságnak az elnöke, aki 56-os, 
aki a város díszpolgára, miért nem lehet elnöke ennek az évfordulós ünnepség szervezésének. 
Együtt dolgozhatnának úgy, hogy mindkét oldal elégedett lenne. A Bibó Gimnázium pedig 
megbízhatóan és  jól szervezhetné az egészet. Arra kér mindenkit, hogy ne élezzék ki a 
helyzetet. Senkinek nem célja ez. Mindannyian nyertek és veszettek azokban a napokban, ezért 
erre megtisztultan kell gondolni,  a mindennapi dolgok kirekesztésével. A jelenlegi helyzetüket 
annak köszönhetik, hogy volt ebben az országban 1956 és voltak olyan emberek mind a két 
oldalon, akik mertek  a hatalmas túlerővel szemben akaratuk  mellett kiállni és azért harcolni. 
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Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester: 
 
Fontos, hogy az Ünnepséget Előkészítő Bizottság létrejöjjön, éppen a semlegesség érdekében. 
Azoknak, akik több mint egy évtizede tevékenykednek az ügy érdekében, nekik is helyük van 
benne. 
Fontos, hogy a semlegességnek és az egyenjogúságnak kell jellemezni az együttműködést. 
Véleménye szerint a Bibó István Gimnázium szárnyai alatt nagyon jó helyen van a szervezet 
és jól fog működni az előkészítés.  
Sajnos az emlék bizottság a korábbi években nem tudta elkerülni, hogy néhányan külön 
ünnepeljenek, ezért az előterjesztést támogatja és annak elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
 
Az előterjesztés  az együttműködést célozza. Bizonyos történelmi távlatok kellenek ahhoz, 
hogy  politikai megfontolásokon felül tudjanak emelkedni. Az egyenként megélt történések 
összessége, nem a történelem. Az egy távlatosan vizsgálható, összefüggéseit feltárandó 
eseménysorozat. 
Szándékuk az volt az előterjesztéssel, hogy azt a fiatal közeget találják meg az 56-os 
eseményekkel, akik bizonyos értelemben elfogulatlanul tudnak gondolkodni erről és nyitottak 
más megközelítésben történő ünneplésre is. 
Itt mindenki megtalálja a helyét.   A mai kor kívánalmainak megfelelő előkészítés, a Bibó 
István Gimnázium közreműködésével  szervezhető. Ők már konkrét elképzelésekkel 
rendelkeznek. 
Az önkormányzat azért vált kezdeményezővé, mert a rendezvénysorozat kapcsán több 
vonatkozó pályázat benyújtható általa.  
Vitát nem kívántak ezzel indítani, sőt azt kéri, hogy egész évben ne legyen erről vita. Mindenki 
megtalálja feladatát,  szeretnének  minél szélesebb kört bevonni az előkészületekbe.  
Az önkormányzat biztosítja a támogatást ehhez, a pályázatok benyújtásával, a pénzeszközök 
biztosításával. 
 
Az Ünnepséget Előkészítő Bizottság folyamatos tájékoztatást ad majd az előkészületekről. 
 
Reméli, hogy ez alkalommal is együtt tudnak ünnepelni, mint ahogy már többször is megtették 
az utóbbi időben ebben a városban lakók. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az előterjesztésben foglaltakat. 
 
No: 16  
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 Szavazás: Nyílt  >89< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 15:17:16 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   78.26%   69.23% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 5   21.74%   19.23% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 

12/2006.Kth 
1956-os forradalom 50. évfordulójának 
megünneplésére létrehozandó  előkészítő bizottság 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az 1956-os forradalom 50. évfordulójának méltó 
megünneplése érdekében Ünnepséget Előkészítő Bizottságot hoz létre „1956-os Ünnepséget 
Előkészítő Bizottság” megnevezéssel. A bizottság elnöki feladatainak ellátásával megbízza 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgatóhelyettes asszonyt, a Bibó István Gimnázium 
pedagógusát. Az Ünnepi Bizottság személyi összetételéről a 2006. évi februári, az 
évfordulóhoz kötődő rendezvények közül a kiemelt városi programok összeállításáról az 
áprilisi testületi ülésen dönt. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető, általa: 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó bizottság elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00016 Új napirendi pont 

 
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A SA-NO-TI Kft és a DI-FLAM Kft üzemeltetési szerződésének módosítása. 
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Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor  humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Az étkezési díj és a rezsi költség közötti különbözetet   kompenzálják az előterjesztésben. A 
szolgáltatók felé két ajánlatot kínáltak, akik az előterjesztett változatot fogadták el. Az 
önkormányzat nem emeli a térítési díj összegét, a szerződő felek pedig a 65 %-os rezsi 
költséget 60%-ra csökkentik. Ez az önkormányzatnál megtakarításként jelentkezik. Ennek 
következtében a szerződéseket módosítani kell. 
Mindkét szolgáltató írásban nyilatkozott, hogy  számukra az ajánlat elfogadható. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
A napirendi pont azt mutatja, hogy az önkormányzat nyitott a gyermeküket nevelő szülők 
terheinek csökkentésére. Köszöni a Polgármesteri Hivatal jó előkészítését és a szolgáltatók 
konstruktív hozzáállását, melynek következtében a térítési díj emelés elmaradt. 
  
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződések módosításának elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 17  
 

 Szavazás: Nyílt  >90< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 15:20:22 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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13/2006.Kth 
A SA-NO-TI Kft és a DI-FLAMM Kft 
üzemeltetési szerződésének módosítása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

1. A Képviselő-testület a DI-FLAMM Kft.  ajánlatának megfelelően az Üzemeltetési 
Szerződés 8. pontjában meghatározott leszámlázható rezsiköltség 60 % + ÁFA 
összegre történő mérséklését jóváhagyja.  

 
2. A Képviselő-testület a SA-NO-TI Kft. ajánlatának megfelelően az Üzemeltetési 

Szerződés 8. pontjában meghatározott leszámlázható rezsiköltség 60 % + ÁFA 
összegre történő mérséklését jóváhagyja.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
A Képviselő-testület jeln határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
DI-FLAMM Kft Vezetője 
SA-NO-TI Kft Vezetője 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00017 Új napirendi pont 
 
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kistérségi feladatellátás bővülése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Mester Sándor  humánpolitikai főosztályvezető: 
 
A kistérségekről szóló rendelkezések értelmében legalább két pedagógiai szakszolgálati 
feladatot fel kell vállalni a kistérségnek, akkor működik a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 
Az elmúlt évben, amikor előkészítették a kistérségekről szóló megállapodást, akkor két 
egyébként már meglévő szakszolgálati feladatot választottak ki, melyet a Megyei 
Önkormányzat Nevelési Tanácsadója és Speciális Szakiskolája most is ellát. Egyik a 
logopédiai szakszolgálat,  a másik a nevelési tanácsadás. 
A megyei Önkormányzattal tárgyalásokat folytatnak, mert a kistérségekről szóló szabályozás 
kimondja, hogy amilyen szakszolgálati feladatot a kistérség felvállal, a megyének az a 
szakszolgálati kötelezettsége megszűnik.  
A helyi önkormányzat célja, hogy két feladat megmaradjon, ezért azt javasolják, hogy 
emeljenek be egy harmadik szakszolgálatot, nevezetesen a  továbbtanulási pályaválasztási 
tanácsadást, amit egyébként is végeznek már a kistérségben. Amennyiben a megyei 
önkormányzattal nem tudnak megállapodni az előző két feladat ellátásában, akkor a kettő 
közül a költségkímélőbbet vállalják fel és a beemelt harmadik feladattal eleget tesznek a 
feltételeknek. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.  
Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés sürgősségére tekintettel bizottságok előzetesen nem 
véleményezték azt, ezért minősített többségi szavazást rendel el. 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 18  
 

 Szavazás: Nyílt  >91< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 15:23:08 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
14/2006.Kth 

Kistérségi feladatellátás bővülése 

H a t á r o z a t 
 
1.)Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul ahhoz hogy a Halas Többcélú Kistérségi 
Társulás: 
- közoktatási szakszolgálati feladatellátása kiegészüljön a 8. évfolyamos ill. középiskolai  

tanulók számára nyújtandó továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással, 
- 2006. január 31-vel – külön  megállapodás alapján – ellássa a logopédiai valamint 

továbbtanulási pályaválasztási szakszolgálati feladatokat, szakember közös 
foglalkoztatásával a normatíva által biztosított keretösszeg erejéig. 

 
2.)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás 2006. január 31- vel – külön megállapodás alapján – ellássa az 
ellenőrzési feladatokat Harkakötöny, Kiskunhalas , Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, 
Zsana, Imrehegy településeken, munkaszervezeti feladatellátás keretében, a normatíva által 
biztosított keretösszeg erejéig. 
 
Ezzel egy időben a képviselő-testület  hozzájárul, hogy a Halas Többcélú Kistérségi Társulás 
vonatkozó dokumentumaiban továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra és az ellenőrzés 
feladat ellátásra vonatkozó módosítás átvezetésre kerüljön.  
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kristóf Sándorné aljegyző, szervezési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00018 Új napirendi pont 
 
18./ NAPIRENEDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Petőfi u. 7-9. szám alatti volt Tisztiklub bérbeadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A volt Tisztiklub épületére bejegyezték az önkormányzat tulajdonjogát. Az eddigi bérlőnek 
Kovács és Társa Bt részére ajánlják  fel az épület  további használatára. Azt a feltételt, amit a 
Honvédelmi Minisztérium a tulajdon átadásánál támasztott, hogy a volt helyőrségi ügyekkel  
kapcsolatos társadalmi szervek működését továbbra is biztosítsák ebben az épületben 
megteszi, de ezt  egy külön szerződésben rendezik, amit szintén benyújtottak a képviselő-
testület elé. 
Megállapodtak a bérleti díjban, amit az eddigihez mérten megemeltek 200E Ft/hó összegre. 
Ezzel szemben elvárják a bérlőtől, hogy az első időszakban a bérleti díj 50%-t fordítsa az 
épület felújítására,  első sorban a külső homlokzatára.  
Amennyiben ez a költség magasabb lesz, mint az első éves bérleti díj, annak kompenzálását 
biztosítják. 
Gazdasági Bizottság javaslatára az intézmények felújítását felülvizsgáló  bizottság év elején 
megállapodik a bérlővel  a munka menetéről és a végrehajtását is ellenőrzi. 
 

Kérdések 
Halász Balázs képviselő: 
 
A bérlő vállalja, hogy évi négy alkalommal térítés mentesen biztosítja a színházterem 
használatát. Ki élhet a lehetőséget, a város vagy az oda bejegyzett négy társadalmi szervezet? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ez a lehetőség a városnak felajánlott, amit akár  önkormányzati intézmény is igénybe vehet. 
Önkormányzathoz tartozó rendezvénynél tervezik használatát, de biztosan lesz olyan év is, 
amikor nem élnek ezzel a lehetőséggel. 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 19  
 

 Szavazás: Nyílt  >92< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 15:29:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
15/2006.Kth 
Petőfi S. u. 7-9. szám alatti – volt Tisztiklub – 
bérbeadása  
 

H a t á r o z a t 
 

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Kovács és Társa Bt-vel kötendő bérleti szerződést a Kiskunhalas, 
Petői S. u. 7-9. számú ingatlanra. A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt ingatlanhasználati megállapodást, melynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  
 
3./ A Petőfi u. 7-9. sz. alatti ingatlan  bekerül az Intézményi Felújításokat Felülvizsgáló Bizottság által  
felügyelt intézmények körébe. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kovács Gyula  Kovács és Társa Bt. Kiskunhalas, Petőfi u. 7-9. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00019 Új napirendi pont 
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19./ NAPIRENDI PONT T ÁRGYALÁSA: 
Napirend tárgya: Szegedi úti tüzér és orosz laktanya önkormányzati tulajdonba kerülése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
 
Szavazás előtt ismerteti, hogy korábbi testületi döntés alapján kezdeményezte a volt tüzér és 
orosz laktanya térítés menten tulajdonba vételét. A minisztérium az ingyenes átadáshoz nem 
járult hozzá, de zárt körű pályáztatási lehetőséget javasolt. 
Ezen a pályázaton  csak az önkormányzat vesz rész és forgalmi értéken  történhet a vásárlás. 
Azt értékbecslés áprilisra készül el. Annak elfogadására 30 napos határidőt kapnak. A döntés  
a befektetői kör gazdasági lehetőségeitől függ. 
 
Elfogadása esetén a Honvédelmi Minisztérium azonnal vagyonkezelési jogot biztosít az 
önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy a tulajdonjogot biztosító érték kiegyenlítésére mikor 
kerül sor. 
 
Amennyiben az önkormányzat nem kíván élni vételi lehetőségével, akkor a Honvédelmi 
Minisztérium nyílt értékesítési körbe sorolja az ingatlant. 
 
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 20  

Szavazás: Nyílt  >93< Minősítet 
Ideje:2006.01.30 15:34:02 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen               21 100.00%   80.77% 

 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   80.77% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     19.23% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
16/2006.Kth 
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Szegedi úti tüzér és oroszlaktanya  
önkormányzati tulajdonba kerülése 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete élni kíván az Áht. 109/D.§ (3) bekezdés d./ pontja és a 
(6) bekezdés d./ pontja szerinti önkormányzat számára történő zártkörű értékesítés 
lehetőségével a 6012/2 és 6012/4 helyrajzi számú ingatlanok esetében. Felhatalmazza a 
Polgármestert a Honvédelmi Minisztériumnál a zártkörű értékesítéssel kapcsolatos eljárás 
megindítására. 
 

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

 
00020 Új napirendi pont 

 
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Keceli úti szeméttelep melletti lakóingatlanok megszüntetése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
A Keceli úton 1994-ben létesült a szeméttelep, amelyhez használatbavételi engedélyt 1995-
ban kapott az önkormányzat. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azon a kérelmek,  
amelyek a szeméttelep 500 m-es körzetében lévő lakóingatlanok önkormányzat általi 
megvásárlását kezdeményezte. 
Az év végén a szeméttelepet bezárják, ezért célszerű felülvizsgálni,  az önkormányzat valós 
kötelezettségét az ingatlanok felvásárlását illetően. Az engedélyeztetéskor a környezetvédelmi 
hatóság ilyen kötelezettséget nem írt elő az önkormányzat részére. 
 

Kérdések 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Az ott élő emberek közül három tulajdont már megvette az önkormányzat. Mennyit fizettek ki 
érte? 
 
Dr. Ferenczi Mária  jegyző: 
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Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy  az utolsó ingatlan ára 5.5 millió Az árat 
értékbecslő állapította meg. Ezek  általában tanyás ingatlanok  és 2.8- tól 5 millióig terjed az 
értékük általában . 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Korábban is javasolta már, hogy a város erre az 500 m-es körzetre elidegenítési tilalmat 
jegyeztessen be a spekuláció ellen. 
A Homokhátsági és Hulladékgazdálkodási Kft  novemberi beszámolója során 3.5 millió Ft-ot 
kért a szeméttelep oldal magasításához. Amennyiben ez év végén lezárják a telepet, nem 
érdemes ekkora összeget rákölteni. 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Év végén bezár ez a szeméttelep és az új még nincs kész. Mi lesz a két időpont között? 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Akkor zár be a régi telep, ha az újat  már használhatják.  
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 21  
 

 Szavazás: Nyílt  >94< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 15:39:54 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   88.46% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   88.46% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     11.54% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

 

 

 

17/2006.Kth 
Keceli úti szeméttelep melletti 
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lakóingatlanok megszüntetése 
 

H a t á r o z a t 
 

1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli a Keceli úti szeméttelep védőterületének 
jogszabályi felülvizsgálatát.  
 
Határidő: 2006. március 31. 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
   Faggyas Szabolcs környezetvédelmi referens 
 
2./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli a szeméttelep 500 méteres körzetében lévő 
lakóingatlanok megvásárlásra történő felajánlásának teljes körű felülvizsgálatát.  
 
Határidő: A 2006. évi költségvetés beterjesztése 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
   Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 

00021 Új napirendi pont 
 
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: VÍZMŰ Klubra vonatkozó vételi szándék. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Korábban a Halasvíz Kft megkereste, hogy a vagyoni osztozkodás során az osztatlan közös 
tulajdonba lévő ingatlanon természetben megjelelő vízmű klub az ő tulajdonába került, amit 
értékesíteni szeretne. Első sorban az önkormányzatnak, de ha az önkormányzat nem vevő rá, 
akkor másnak értékesítené. 
Amennyiben az értékbecslést a képviselő-testület elfogadja, 2.7 millió FT + ÁFA értéken négy 
éves részletfizetés mellett, a tulajdont megszerezheti. 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 22  
 

 Szavazás: Nyílt  >95< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 15:42:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

 

18/2006.Kth 
VÍZMŰ Klubra vonatkozó vételi szándék 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kinyilvánítja vételi szándékát a Halasvíz Kft-nek a 
kiskunhalasi 2524/6 helyrajzi szám alatt felvett 3ha 6644 m2 területű fürdő megjelölésű 
ingatlan 283/10000 tulajdoni hányadára, amely természetben a Vízmű Klubnak felel meg. 
Az ajánlott vételár a nettó nyilvántartási érték + egy millió forint, általános forgalmi adóval 
terhelve. A vételár kifizetése négy év alatt, egyenlő részletekben történik. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Mamlecz Benő   Halasvíz Kft.  ügyvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00022 Új napirendi pont 
 
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Szennyvízelvezés tisztítás fejlesztésének előkészítése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
 
A szennyvíztelep fejlesztése folyamatban van. A meglévő tervek korszerűsítési vizsgálata 
megtörtént.  Megváltozott jogszabályok, technológiai fejlődések következtében a tervezési 
feladatokat ki kellett bővíteni. A munkák engedélyeztetése érdekében teljes körű környezeti 
hatásvizsgálatot kell készíteni. A tervezési díja 3.5 millió Ft+ÁFA. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Az előterjesztés szerint  a hatásvizsgálat elvégzésére szükség van. Megítélése szerint ennél 
többről van szó, mert a vizsgálati eredmény birtokában a komplex vízháztartási kérdést együtt 
lehetne kezelni és  akkor jobb eséllyel szerepelhetnek a pályázaton.  
Bízik abban, hogy ezzel az előterjesztéssel egy lépéssel közelebb kerülnek a megvalósítható 
célhoz. 
 
Horváth Mihály  képviselő: 
 
Az elhangzottakkal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a térségi szemléletet a projekt  
várhatóan elveszíti, mert a környék települései másként kezelik a szennyvíztisztításukat. A 
projektet a víz visszatartására  kell koncentrálni.  Záportározót kell létrehozni és a félig 
megépült zsiliprendszert felújítani. Ezzel a Dong–ér szerepe Harkakötöny és Jászszentlászló 
felé megváltozik, amivel térségi szemléletet kap a projekt és nagyobb esélyük lesz a 
pályázaton. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a  vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
No: 23  
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 Szavazás: Nyílt  >96< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 15:48:51 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 

19/2006.Kth 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztésének előkészítése 

 
H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Képviselő Testülete felhatalmazza Dr. Várnai László 
polgármestert a Kiskunhalas Város szennyvíztisztító telepe rekonstrukciójának 
tervezéséhez kapcsolódó teljes körű hatásvizsgálat elkészítésére vonatkozó 
szerződés megkötésére a Triász '96 Kft-vel. 
Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a bruttó 4.200 eFt tervezési díjat 
a 2006. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
Mamlecz Benő Halasvíz Kft. ügyvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00023 Új napirendi pont 

23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:  Csetényi Park részét képező 2312 hrsz-ú terület művelési ág 
megváltoztatása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >97< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 15:50:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   80.77% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   80.77% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     19.23% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
20/2006.Kth 
Csetényi park 2312 hrsz terület 
művelési ág változtatása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

 Kiskunhalas Város képviselő-testülete a kiskunhalasi 2312 hrsz-ú beépítetlen terület 
 művelési ágát közparkra változtatja.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth Péter városi főépítész 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00024 Új napirendi pont 

 
 
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Bokányi Táncsics u. ingatlanok értékesítése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
 
Az előterjesztés melletti térképen jól követhető a két terület fekvése, ami több mint 1000m2 

nagyságú telket képez. Korábban egyeztettek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal, kik 
szintén kifejezték telek tulajdonuk eladási szándékát. 
Az eljárás folytatásához a képviselő-testület döntése kell. 
 
Sürgősségi előterjesztése miatt a bizottságok nem véleményezték előzetesen. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nem hagyta jóvá az összevonással létrejövő közös 
tulajdon kialakítását. Ez a tény figyelmen kívül hagyható a döntésük során? 
 
Szabó Károly képviselő, megyei közgyűlés alelnöke: 
 
Hosszú tárgyalási sorozat áll mögöttük ez ügyben, amelynek végén egyezségre jutottak. Ennek 
eredményeként a két telek összevontan  azonos feltételekkel kerül elidegenítésre. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az önkormányzat ezt a területét kivonja a törzsvagyonból és kijelöli értékesítésre. Értékesítést 
követően egy reprezentatív épület kerül a gyűjtemények háza helyére.  Az épület földszintjén 
galériát létesítenek és a Berki Viola állandó kiállításnak adnak ott helyet időszaki 
kiállításokkal együtt. 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 25  
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 Szavazás: Nyílt  >98< Minősített 
 Ideje:2006.01.30 15:56:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   84.62% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.62% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     15.38% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 

 

21/2006.Kth 
Bokányi és Táncsics utcai 
ingatlanok értékesítése 
 

H a t á r o z a t 
 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kiskunhalasi 4656 helyrajzi szám alatt felvett, 
közterület megnevezésű ingatlan mellékelt vázlaton jelölt, mintegy 192 m2 területű részét a 
törzsvagyonból kivonja és azt a Táncsics Mihály utca 3. sz. 4658 helyrajzi szám alatt felvett 
284 m2 területű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlannal együtt értékesítésre jelöli ki.  
 
A Képviselő-testület elrendeli a Rendezési Terv megfelelő módosítását, továbbá megbízza a 
TÖV Kft-t az eljárás lebonyolítására, egyben felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

Dr. Várnai László  polgármester: 
 
 
Az ülés levezetését  elfoglaltságára hivatkozva átadja Dr. Komáromi Szilárd 
alpolgármesternek. 
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00025 Új napirendi pont 

 
25./ NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy  a Dong-ér csatorna  szennyezésének megszüntetésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Bízik a határidő betartásában. A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a katolikus temető melletti kerékpárút temető felőli 
részének lezárására kapott interpellációs választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Szintén a képviselő urat kérdezi, hogy a Kisfaludy utca közvilágításának javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő. 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Ismét a képviselő úrtól kérdezi, hogy a Kmeth S. utca 2. sz. előtti járda javítására kapott  
bizottsági választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Vili Gábor képviselőt, hogy a Batthyány utca és az 53. sz. főút kereszteződésébe kért 
közlekedési lámpa kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
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Vili Gábor képviselő: 
 
A Közút kezelő válasza megérkezett, amiben az szerepel, hogy  „A kérdéses csomópont 
forgalom nagysága és a baleseti helyzetéről az elmúlt 5 évben egy személyi sérüléssel járó 
baleset alapján kijelenthető, hogy a kereszteződés forgalmi rendje a forgalom irányító lámpa 
nélkül is lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.” 
Ez bizonyos mértékben igaz, de a baleset elkerülése annak köszönhető, hogy az utóvezetők 
körültekintően vezetnek. Segíteni kellene a kereszteződés közlekedésének biztonságát, mert 
nagyon sokan inkább jobbra elfordulnak, mert balra a nagy forgalom miatt nem lehet. 
A Választ további tartalma: „ Amennyiben az önkormányzat vállalni tudja a kiépítés 
költségének 50%-t, abban az esetben a beruházást fel tudjuk terjeszteni a fejlesztési 
terveinkben történő felvételre. „ 
 
Az 50% -os támogatás mértékét vitathatónak tartja, mert két állami tulajdonú út csatlakozik 
ide és egy önkormányzati tulajdonú. 
Azt javasolja, hogy a 2006 évi költségvetésben keressék meg ennek a pénzügyi fedezetét. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Erre most nem lehet válaszolni,  de a feltételek igen kétségesek. A válasz elfogadásáról kéri a 
képviselő úr nyilatkozatát. 
 
Vili Gábor  képviselő: 
 
Az általa ismertetett kiegészítéssel elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Egyértelmű választ kér. 
 
Vili Gábor  képviselő: 
 
 Nem fogadja el a választ. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
A városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság felülvizsgálatára  bocsátja az interpellációs 
választ. 
Kérdezi Szikora József képviselőt,  hogy a Gimnázium utcai  gépkocsi parkolás rendezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Szikora József képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Szintén Szikora József képviselőt kérdezi, hogy a villanyoszlopok szigetelőinek javítására 
kapott bizottsági választ elfogadja-e? 
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Szikora József képviselő: 
 
Elfogadja a választ, de a probléma nem oldódott meg. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Rostás László képviselőt,  az Átlós és a Szabadkai út kereszteződésébe kihelyezendő 
STOP tábla ügyében kapott választ elfogadja-e? 
 
Rostás László képviselő: 
 
A várost elfogadja. Egyik kérésére azonban nem kapott választ, miszerint a városból kivezető 
szakaszon a Szabadkai úton nem szerepel az alárendelt útvonal jelzése. Erre ismételt választ 
kér. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
 Dr. Horváth László képviselőt kérdezi, hogy a  kórház hátsó kijáratához kért közlekedési 
tükörrel kapcsolatban kapott  bizottsági választ elfogadja-e? 
 
Dr. Horváth László  képviselő: 
 
Tudomásul vette a választ , de nem fogadja el. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször 
módosított 1/1999/III.10/ rendelet  38.§ / 3 / bekezdése értelmében „ Az interpellációra adott 
válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik, a válasz el nem fogadása esetén a 
képviselő-testület vita nélkül dönt.” 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Az elhangzottak értelmében kéri a  képviselő-testület szavazatát az interpellációs válasz 
elfogadásáról. 
 
No: 26  



61 

 Szavazás: Nyílt  >99< Egyszerű 
 Ideje:2006.01.30 16:03:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 8   44.44%   30.77% 
 Nem                 7   38.89%   26.92% 
 Tartózkodik                 3   16.67%   11.54% 
 
 Szavazott               18 100.00%   69.23% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     30.77% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Horváth Mihály képviselő hozzászólásra jelentkezik, de ennél a napirendi pontnál erre nincs 
lehetőség. A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel ad szót. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Képviselőtársa azért kérte a tükör kihelyezését a kórházi dolgozók képviseletében, mert  a  
kórházból kihajtó gépjárművezető a bal oldalon szabálytalanul  várakozó gépkocsik miatt 
balra nem lát ki, ezért veszélyes a kikanyarodás. 
A városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság vitájában a tükör kihelyezésével egyetértettek. A 
műszaki osztályvezető azt mondta, hogy a közlekedés felügyelet ezt újabban nem fogadja el, 
mert téli időszakban a tükrök lepárásodnak, lederesednek. Ezért hozták az előterjesztésben 
szereplő döntést.  A tükör helyett más műszaki megoldást javasol. 
              
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Ismét megkérdezi, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság állásfoglalását. 
 
No: 27  

Szavazás: Nyílt  >100< Egyszerű 
Ideje:2006.01.30 16:07:31 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen                12   63.16%   46.15% 
Nem                 6   31.58%   23.08% 
Tartózkodik                 1     5.26%     3.85% 
Szavazott               19 100.00%   73.08% 
Nem szavazott                 0       0.00% 
Távol                  7     26.92% 
Össz.:               26 100.00% 100.00 
Határozat Elfogadva 
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Határozat:  
 
 

 

22/2006.Kth 
Interpellációs válasz elfogadása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület elfogadja Dr. Horváth László képviselő, Semmelweis Kórház Kht Magyar 
utcai kijáratához kért közlekedési tükör kihelyezésének elutasításáról szóló Városfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottság válaszát. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester. 
 
 
 
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Saár László képviselő: 
 
A Szász Károly  utcai angol használtruha kereskedés  előtti parkolás balesetveszélyes . A 
szomszéd ház tulajdonosa panaszolja, hogy a vásárlók a kerékpárjukat a házuk falához 
támasztják és  nem lehet közlekedni az üzlet előtti tömeg miatt.  
Kéri  a szabályok betartásának biztosítását. 
 
A Fenyő  utcai vasúti  felüljáró lépcsőzetén  egy kerékpársávot kér kialakítani.  A lépcsőkön 
fel kell vinni a kerékpárt jelenleg.  Sokan használnák ezt a sávot, amihez a MÁV 
hozzájárulása kell . Kéri az eljárás körülményeinek tisztázását a szükséges engedélyek 
beszerzését  és a megvalósításhoz. Megvalósításához   társadalmi felajánlást biztosít. 
 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Kossuth I. és II. lakótelep szeméttárolók használatát kéri rendezni. Az elmúlt évben más 
interpellált ez ügyben, hogy a környék üzlettulajdonosaival kössön a Homokhátsági Kft 
szerződést, mert a konténerek űrtartalma  így nem elegendő az ott lakók és a 
szemétszállításért fizetőknek. 
Tájékoztatást kér, hogy hány üzlet kapott az érintettek közül felszólítást a szerződés 
megkötésére és ebből hányan tettek kötelezettségüknek eleget. 
 
A Kárpát utcában  lévő DÉGÁZ aknafedél  megjavítása eddigi interpelláció ellenére  is hibás. 
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Bercsényi és Kárpát utca közötti járdaszakasz megépítését  kéri. Régi lakossági kérés, ezért a 
költségvetésbe történő szerepeltetését kéri. 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Több mint egy éve interpellált már a Sóstó lakótelep utcáinak  házszámozása érdekében, mert 
a mentő nem találja meg a címet. Akkor azt a választ kapta, hogy a 2005 évi költségvetés 
terhére az utcatáblák legyártása megtörténik. Eltelt a 2005-ös év, de nem történt  semmi. 
Kéri, hogy ne maradjon el az ígéret  e. 
 
2006 évi koncepcióba nem került bele a Magyar utcai parkoló kiépítése. Jelenlegi állapotok 
méltatlanok a városhoz. Az óvoda melletti zöldsáv már eltűnt a szabálytalanul parkoló autók 
miatt. 
Amennyiben nincs pénz a 2006. évi költségvetésben a parkoló megépítésére, legalább két 
kocsi beállását biztosító ideiglenes beálló sáv létesítését kéri.  
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Gép Károlyné  képviselő: 
 
Az Alsóöregszőlőkben a  Faggyas  dűlő tárcsázását kérik vagy salakkal történő felszórást, ami 
biztosítja az autók közlekedéséi lehetőségét. 
 
Alsóöregszőlőkben a „ Fogadj el Alapítvány „  székhelye  mellett lakók  - kb. 50 tanya, ahol 
közel 10 sérült ember lakik – a vízvezeték bekapcsolását kéri. Tervezése  folyamatban van. 
 
Alkotmány utcában van egy sutlik, ahol nincs világítás, ahol 5 család lakik. Lámpatest 
felhelyezését kéri. 
 
A Kígyó utcában a meglévő 3 nagy kátyú   kijavítását kéri. Ne várjanak a posta építésére, 
mert nem lehet az utcán közlekedni. 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szikora József képviselő: 
 
Pozsony  utca  közvilágításának rendezése érdekében a korábbi interpellációjára azt a választ 
kapta, hogy megkeresik egyeztetés céljából. Ez nem történt meg. 
A  Pozsony utca végén lévő játszótér  közvilágítását kérte korábban , ahová csak egy 
világítótest kihelyezése hiányzik, nem történt meg. Ismét kéri ennek elvégzését. 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Tabán földes utcáinak javítását kéri. Gléderezést, simítást kérnek. 
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Ságvári u.  és az 53 sz. főút találkozásánál, ahol felszedték a régi aszfaltos gyalogjárót, amit 
nem rendeztek.  
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Vili Gábor képviselő: 
 
Az Batthyány és 53.sz. főút kereszteződéséhez kért közlekedési lámpa 50 %-os támogatását 
kéri a 2006 évi költségvetésbe beállítani  
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Szabadság téren   van három csapadékvíz lefolyó, amelynek a rácsa fordítva  áll. Így a 
kerékpárok kereke beszorul, ami balesetveszélyt jelent. Kéri ennek rendezését. 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Venczel József képviselő: 
 
HŐR laktanya kanyarulatában lévő kátyúk kijavítását  kéri. A külső íven kátyúk vannak. A 
kerékpárosok ezért  behúzódnak, de a kanyar miatt a szemből érkező gépkocsi vezetője  nem 
látja őket és fennáll a balesetveszély. 
 
 
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Kószó János tanácsnok: 
 
Bokányi D. utca parkolótól a Szt. Imre utca felé tartó szakaszán lakók panaszolják, hogy a 
keskeny utca mindkét oldalán rendszeresen parkolnak a gépkocsik. Nem tudnak kikanyarodni, 
saját épületükből a gépkocsi tulajdonosok. Az a tapasztalata, hogy az emberek nem ismerik a 
KRESZ-t. 
A viták elkerülése érdekében kéri a  megállni TILOS tábla kihelyezését az út egyik oldalára. 
 
A Székely utca kivezető szakaszán hasonló probléma van. 
 
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A Táncsics utcában is mindkét oldalon  parkolnak az autók, és az ott lakók nem tudnak kijönni 
házukból. 
 A helyzet rendezését kéri.  
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Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület ülését 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

(: Dr. Várnai László:)      (: Dr. Ferenczi Mária:) 
      polgármester       jegyző 
 
 
    Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
(:Dr. Horváth László:)     (:Venczel József :) 
 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 16:24:49 


