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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                               
Dátum: 2008.jan.28-i üléséről   13.10 
 
Testületi névsor:  
 Képviselő         Voks Frakció 
  
1. Dr. Várnai László polgármester               1 MSZP 
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
5. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
6. Horváth Etelka               1 MSZP 
7. Horváth Mihály                1  
8. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
9. Jekő Attila               1 MSZP 
10. Jerémiás Béláné               1 FIDESZ-KDNP 
11. Dr. Krammer Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
12. Dr. Komáromi Szilárd                                                                                       
13. Kószó János                                                           1 MSZP  
14. Máté Lajos               1 FIDESZ-KDNP 
15. Dr. Nagy András Péter               1 FIDESZ-KDNP 
16. Dr. Nagy Lajos                1  
17. Pajor Kálmán                            1         FIDESZ-KDNP 
18. Romvári Frigyes                1         MSZP 
19. Soós Árpád               1                 FIDESZ-KDNP 
20. Szabó Károly               1 MSZP 
21. Dr. Szász Éva                          1 FIDESZ-KDNP 
2. Szilágyi Pál Ferenc               1 FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián               1 MSZP 
 

( 23  fő  96% ) 
Dr. Ferenczi Mária  jegyző 
Kristóf Sándorné aljegyző 

      László Mária pénzügyi és városfejlesztési osztályvezető
 Mester Sándor  humánpolitikai főosztályvezető 
 Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető 
 Ván László főkertész 
 Elek-Máté Anita beruházási ügyintéző 
 Simon István népjóléti osztályvezető 
 Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető 
  
 Távollévő: 
 Zuschlag János 
  
 ( 1 fő 4% ) 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 képviselő közül 
23 fő jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Romvári Frigyes és Dr. Szász Éva képviselőket. 
 
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
 
1.) Napirend előtti képviselői felszólalás: 
 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Az elmúlt évben több kórházba járó beteg kérte, hogy magyar nyelven írják ki az 
osztályok nevét. Ez megtörtént, amit  ezúton köszön  meg. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A hó elolvadását követően a város  nagyon szemetessé vált. A össze nem szedett 
falevelekről leolvadt a hó, a feltámadt szél  széthordta a szemetet. Lakótelepeken a 
konténerek mellett is sok szemét található. Megoldást kell találni a város 
rendbetételére. 
A hulladékszállítást végző  vállalkozóval egyeztetést javasol annak érdekében, hogy 
a konténerek mellet ne maradjon szemét az ürítést követően. 
A tárgyalások lefolytatásához kéri a polgármester úr segítségét is. 
A Kossuth utcán is sodorta a szél a szemetet, amiben nem csak falevél, hanem más 
hulladék is volt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Egyetért a felvetéssel, amiben  nem csak a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-
nek, hanem a Városgazda Zrt-nek is van feladata. Egy intenzív takarításra van 
szükség, mert nagyon szemetes a város. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Halasi Tükör elmúlt heti számában jelent meg egy cikk, amiben a halasi vállalkozók 
mondják el véleményüket az önkormányzat döntéseire vonatkozóan. Említenek olyan 
megbízásokat, amit nem értenek és amivel ők sem értettek egyet. Ez a kritika jogos. A 
döntések érthetetlenek számukra, és az MSZP frakció számára is. A Gazdasági 
Programban ugyanis szerepel, hogy a halasi vállalkozókat az önkormányzat segíti, 
mert ők adójukat ide fizetik és felelősek a helyi gazdasági élet fellendüléséért.  
A FIDESZ Frakció tagjaitól kérdezi, hogy miért más településen élő cégeket és 
embereket bíznak meg a helyi feladatok ellátásával?  
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Nem lepné meg, ha az általa említett kritika felerősödne a többséggel szemben. 
Azt kéri a többségtől, hogy részesítsék előnybe a helyi vállalkozókat a megbízások 
során, mert ezek  az emberek már sokszor bizonyították, hogy jól felkészültek és  
alkalmasak arra, hogy a megbízásokat ők láthassák el. 
 
Rostás László CKÖ elnöke: 
 
A Magyar Gárda szombaton 16 órakor gyűlést tartott Kiskunhalason. Nem gondolták, 
hogy azzal a céllal érkeznek, hogy magukat népszerűsítsék. Előzetese tárgyalta a 
Magyar Gárda vezetőjének jelenlétében a Városi Rendőrkapitánysággal, hogy a 
rendezvény során  semmiféle atrocitás és uszítás  ne történhessen meg. 
Nem vonultak fel. 
Váratlanul neki támadtak nehézségei a cigányokkal. Voltak olyan emberek, akik a 
cigányokat felhergelték és valótlanságokkal próbálták ellenszenvüket erősíteni a 
Gárdával szemben. 
Sajnos néhányan neki tulajdonították a Magyar Gárda érkezését és az elítélendő 
célok elfogadását. 
Egy hétig járták a várost a hangulat lecsillapítására. Köszöni a rendőri vezetőknek és 
a városi vezetőknek is támogatásukat. A gyülekezésről szóló törvény  mindenkire 
egyformán vonatkozik. Ezt az álláspontot képviselte végig a vita során. 
Örül annak, hogy a Magyar Gárda vezetője úri ember módjára viselkedett és mindent 
betartott, amiben előzetesen megállapodtak. 
Ebben a városban nincsenek előítéletek. Elég baj van a cigányság körében  a 
szegénységgel és annak félelmével, hogy az utódokat fel tudják-e nevelni normális 
keretek között . 
 
 
2.)Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb 
eseményekről, döntésekről. 
 
Tájékoztató írásban mellékelt. 
 
 
2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról. 
 
Jelentés írásban mellékelt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kéri a tájékoztató és a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés határozat hozatal nélkül történő tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és hallgatólagosan tudomásul veszi azt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint . Első napirendi pontként 
javasolja tárgyalni a Pannonplast Polifin Kft szerződésének elfogadását. 
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A jogi és szakmai egyeztetések az elmúlt héten megtörténtek, a vitatott kérdésekben  
pozitív választ kaptak, ezért a szerződés aláírható a képviselő-testület jóváhagyását 
követően. 
 
Osztós anyagként kapták  meg a képviselők a Halas TV Kht alapító okirat 
módosítására vonatkozó  határidők elfogadása, aminek napirendi pontként történő 
felvételéről külön kell döntenie a képviselő-testületnek. 
 

Kérdések 
 
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester: 
 
Kabinet ülésen jelezte, hogy a 28. napirendi pontot levennék  további egyeztetés miatt 
mert az ingatlan területre benyújtott értékesítési kérelemmel kapcsolatban a mai 
napig is egyeztetések folynak. A következő testületi ülésen az együttműködési 
megállapodással együtt fogadhatná el a képviselő-testület. 
  
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A módosító  indítványokat bocsátja szavazásra. 
Először a meghívón lévő 28. napirendi pont levételéről kéri a képviselők szavazatát. 
 
No: 1  
 
 Szavazás: Nyílt  >298< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 13:37:10 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   86.95%   83.33% 
 Nem                 2     8.70%     8.33% 
 Tartózkodik                 1     4.35%     4.17% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Halas TV Alapító Okirat módosítás határidejének meghatározásáról szóló napirendi 
pont felvételéről kéri a képviselő-testület szavazatát. 
 
No: 2  
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 Szavazás: Nyílt  >299< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 13:37:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   69.56%   66.67% 
 Nem                 5   21.74%   20.83% 
 Tartózkodik                 2     8.70%     8.33% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
NAPIREND: 
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
1.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, 
döntésekről. 
2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 
 
NAPIREND: 
 
  Napirend tárgya     Napirend előadója 
 

1. Pannonplast Polifilin A Vagyonkezelő Kft-vel Dr. Várnai László 
 kötendő együttműködési megállapodás.  polgármester  

 
2. Képviselő-testület 2008. évi munkatervének  Dr. Várnai László 
 megállapítása.     polgármester  
     
3. Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Dr. Várnai László 
 Működési Szabályzatának módosítása.  polgármester 
    
    
4. Polgármester és  alpolgármester illetményének, Szabó Károly 
 költségtérítésének megállapítása.   Ügyrendi Bizottság 
          elnöke 
 
5. Az önkormányzati képviselők, bizottság  Dr. Várnai László 
 elnökök, bizottsági tagok és a tanácsnokok  polgármester
 tiszteletdíjáról szóló rendelet.  

 
6. Polgármesteri Hivatal létszámának.  Dr Ferenczi Mária 

megállapítása     jegyző 
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7. A Kiskunhalasi Művelődési Központ és Kulturális Lukács László 
Közművelődési Kht. alapító okiratának módosítása alpolgármester 
   
  

8. A Kiskunhalasi Művelődési Kht. átalakítás után  Lukács László 
    non-profit társaság ügyvezetői betöltésére  alpolgármester 

 tisztség pályázat kiírása. 
     

9. Halas TV  Kht alapító okirat módosítására   Lukács László 
 határidő elfogadása.     alpolgármester  

 
 

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

11.  A helyi építészeti védelem alatt álló épületek        Dr. Várnai László 
  támogatásáról szóló rendelet módosítása.              polgármester 

    
12. A Sóstó melletti lakóterület névváltoztatása.  Dr. Várnai László 

    polgármester 
 

13. Kiskunhalas belterületén a történelmileg  Dr. Várnai László 
 kialakult városrészek neveinek és      polgármester 
 határvonalainak pontos meghatározása 
      

 
14. Megállapodás az egyes szociális és   Dr. Várnai László 
 gyermekvédelmi feladat ellátásának     polgármester 

 átadás-átvételéről. 
 
15. Egyes szociális és gyermekvédelmi    Dr. Várnai László 
 feladatok ellátását szolgáló vagyon     polgármester 
 átadás-átvétele.    

 
16. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás    Dr. Várnai László 

Társulási megállapodásának módosítása.    polgármester 
    
17. Halas Városmenedzser KFt alapításáról   Dr.Krammer Balázs 
           képviselő 
 
18. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az  Dr. Várnai László 
 Önkormányzati Tűzoltóságot érintő      polgármester 
 teljesítménykövetelmények alapját kiemelt  
    célok meghatározása. 

 
19. Intézkedési terv az elavult önkormányzati   Dr. Várnai László 
 tulajdonú orvosi rendelők kiváltására és       polgármester 
 működtetésére, a szakmai minimumfeltételeinek.  

 biztosítása érdekében 
 

20. Költségvetési Intézmények Gazdasági   Dr. Várnai László 
 Alapító Okiratának módosítása.      polgármester 
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21. Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói   Dr. Várnai László 
 pályázatának kiírása.     polgármester  
     
22. Oktatási Intézmények minőségirányítási  Dr. Várnai László 
 programja éves értékelésének elfogadása.  polgármester 
       
23. Beszámoló a polgármester átruházott    Dr. Várnai László 
 hatáskörben döntéseiről. Hozott    polgármester  
         
24. Beszámoló az Egészségügyi, Foglalkoztatási   Dr. Szász Éva 
 és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben.  EFSZB elnöke 

 hozott döntéseiről 
 

25. Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és    Máté Lajos 
 Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben.  PKGB   
 hozott döntéseiről.      elnöke 

 
26. Beszámoló a Művelődési, Oktatási és   Jerémiás Béláné 
 Vallásügyi Bizottság  átruházott hatáskörben.  MOVB elnöke
 hozott döntéseiről  

 
27. Beszámoló és Ifjúsági, Sport és Informatikai   Váradi Krisztián 
 Bizottság átruházott hatáskörben hozott.     ISIB elnöke 
 döntéseiről  

 
28. Beszámoló a Településfejlesztési,    Pajor Kálmán 

Idegenforgalmi és Városüzemeltetési   TIVB elnöke 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott  
döntéseiről     

  
29. Kuruc vitézek tere 40. II/8. alatti lakás   Dr. Várnai László 
 megvásárlási kérelme.     polgármester 

     
30. Epreskert utca kiépítéséhez hozzájárulás.  Dr. Várnai László 

  polgármester 
 

31. Köztemető üzemeltetés számviteli    Dr. Várnai László 
szabályzatának elfogadása.    polgármester 

  
32. Dél-Alföldi régió Ivóvízminőség-javító    Dr. Várnai László 

Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás     polgármester 
nyertesének meghatalmazása. 

 
     32   Közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszok 

 
    33    Interpellációs válaszadás. 
 
    34.  Képviselői interpellációk 
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00001 Új napirendi pont 
 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Pannonplast Polifilin Kft-vel kötendő együttműködési 
megállapodás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Fagyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető: 
 
Ismerteti, hogy a képviselő-testület döntése alapján tartott további egyeztetés során 
kialakult véleményt,   a  megállapodás tervezetben  besatírozott szövegrész 
tartalmazza. 
Az előterjesztés  ez alkalommal azért tárgyalható nyílt ülésen, mert a technológiára 
vonatkozó részt nem tartalmazza. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kiegészítve az elhangzottakat elmondja, hogy az egyeztető tárgyalásokon az 
alpolgármester úr, AZ Ügyrendi Bizottság két jogász képviselője, a Városgazda Zrt 
vezérigazgató helyettese, Kószó János képviselő vett részt. Tisztázták az elmúlt 
alkalommal nyitott kérdésként felmerült témaköröket.   
Amikor az önkormányzat álláspontja kikristályosodott, a megállapodás tervezetet a 
Pannonplast Kft elfogadta, és azért terjesztették képviselő-testület elé, hogy végleges 
formában meghatározzák annak tartalmát. 
 

Kérdések 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Amennyiben a kutatási eredmények kedvezőtlenek, mi történik a város 10 milliós 
pénzeszközével?  
Energiatakarékosság vonatkozásában több Európai Uniós pályázat jelent meg. 
Szándékozik-e a beruházó ezzel élni? 
Sikeres pályázat esetén a város részesedése milyen mértékű lesz? 
 
Huruczi György ügyvezető: 
 
Amennyiben a szerződést a képviselő-testület  jóváhagyja, akkor egy geofizikai 
felmérés kezdődik, aminek a célja,  hogy a lehető legnagyobb biztonsággal 
meghatározza annak a geotermikus mezőnek az elhelyezkedését, ami bizonyítottan 
Kiskunhalas város környezetében van. 
Ezek után a kútrendszer  pozícióit ki lehet jelölni, majd  a műszaki tervezés és 
engedélyezés után a fúrások megtehetők.  
Ennek a nagyon költséges felmérési folyamatnak az a célja,  hogy a  fúrási 
kockázatokat  minimalizálja.  
Nem meglévő kutakat akarnak használni, mert műszaki állapotuk, pozíciójuk nem 
alkalmas a további felhasználásra.  Az újonnan kialakított kútrendszer pozícióinak 
meghatározása a ma létező legújabb, az USA-ból behozott szénhidrogén 
kutatásokban alkalmazott módszerek felhasználásával történik meg. 
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Amennyiben a megállapodást a képviselő-testület jóváhagyja, akkor február  
12-től 12  napon  keresztül a felmérések megtörténnek. Értékelése az USÁ-ban 
március közepéig megtörténik és akkor döntenek a társaság megalakításról. 
Az eddigi információjuk alapján  nagyon minimális kockázatot vállalnak. 
Villamosenergia vagy hőtermelési lehetőség biztosítása csak a folyamat végén 
határozható meg. 
 A projekt finanszírozása megoldott. Három európai bank és a Pannonplast saját 
tőkéjét használják fel ehhez. Ezzel párhuzamosan  az egyéb tevékenységek 
finanszírozására lehet igénybe venni  a pályázati lehetőséget. 
A Kőzép-Magyarországi megjelent geotermikus, megújuló energiák pályázat 1.8 
milliárdot tartalmaz, amit hőfejlesztésre lehetne igénybe venni. Ezzel párhuzamosan 
Brüsszelben elkezdik azt a folyamatot, amelynek eredményeként a Strukturális Alap  
hetes kutatási programjára további pályázati lehetőségeket  mozgósítanak.  
Ezek a pályázati pénzek nem a projekt finanszírozásához kellenek, hanem az arra 
épülő egyéb beruházások, fejlesztések finanszírozására. Amennyiben   a Projekt 
Társaság veszi ezt igénybe, akkor a teljes projekt megtérülési mutatóinak segítségére 
szolgál. 
A projekt jó pályázati lehetőséget jelent. 
 
 
 

Hozzászólások 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A geotermikus energiában Magyarország nagyhatalom. Izland az első a világon és 
hetedik Magyarország. Földrajz szakos hallgatóként azt tanulta, hogyha az Alföldre 
kiterítenék a föld alatt lévő a melegvíz mennyiséget, akkor az 100 m vastagságban 
fedné be ezt a területet. 
Azt is tudják, hogy Izlandon régóta alkalmazzák ezt a geotermikus energiát, itt pedig 
most teszik a kezdő lépéseket ez irányban. 
Üdvözölni lehet minden olyan kezdeményezést, amely arra irányul, hogy a meglévő 
gáz és kőolaj energiát Magyarország illetve Kiskunhalas is megpróbálja kiaknázni és 
olcsóbbá tenni a fűtést, mert az elképzelések ezek. 
Kívánja,  hogy ez sikerüljön. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Többször elhangzott már, hogy nem vállalkozóbarát a képviselő-testület jobb oldali 
többsége. Az előző zárt képviselő-testületi ülésen foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mert 
az egyik  vállalkozó a technológiai kérdések feltárása miatt kérte a zárt ülés 
keretében történő tárgyalást. 
Egy megnyugtató döntés született, ami később úgy jelent meg a Halasi Tükörben – 
amit sérelmez -, hogy idegen vállalkozóra bízták Kiskunhalas város geotermikus 
energia hasznosítási tanulmánytervének elkészítését. Nem tanulmánytervről van szó, 
hanem arról, hogy két különböző vállalkozó jelentkezett. A halasi cégben vannak 
halasi vállalkozók is, de az túlzás, hogy halasi vállalkozás, mert a többségi 
tulajdonos nem halasi. Támogatják a helyi vállalkozókat, ha hasonló lehetőségeket 
kínálnak. Továbbá nem tanulmánytervet készítenek, hanem megpróbálják kitermelni 
a geotermikus energiát. 
Ebben az esetben a két ajánlatot nem lehetett összehasonlítani. Egyik a 
villamosenergia termelést is bevállalta, a másik csak a hőenergiával kíván 
foglalkozni. A választás lehetőségére viszonylag  szűk idő állt rendelkezésre.  Most 
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valóban nem halasiak kaptak lehetőséget , de ha a megbízottaknak  számításai nem 
vállnak be és elállnak a teljesítéstől, akkor  a halasiak lépnek helyükbe.   
Hangsúlyozza, hogy a halasi médiának nagy a felelőssége a tudósítás során. 
Amennyiben szükséges nézzenek utána az információnak, mert nem tanulmányterv 
készítésről volt ez esetben szó, hanem két vállalkozás különböző ajánlatának 
értékeléséről. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Nem az újságot kell okolni, mert a képviselői többség szinte minden projektben 
idegent bíznak meg. Példaként említi a Régiós Napló Kiskőrösi cégét, Debreceni 
marketing céget. A felvetések igen jogosak. 
Ezt az előterjesztést sem támogatja ezen okok miatt. A többségi frakció a 
Kiskunhalasi vállalkozót  nem hallgatta meg. Eredeti álláspontjánál marad és nem 
szavazza  meg ezt a napirendi pontot. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Káros ez a város számára. Több milliárdos beruházásról van szó és annak kellene 
örülni, hogy az elmúlt  egy évben számos halasival is számos esetben történt 
egyeztetés  a projekt kimunkálására, amiről most kell dönteni. Itt nincs vesztes. 
Mindegyik lehetőséghez jut abban a formában, ahogy megtervezték és kigondolták. 
Ezt a szemléletet visszautasítja, hogy a képviselő-testület többsége nem a város 
érdekében dolgozik. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Kiskunhalasi vállalkozás buszkirándulást szervezett Hódmezővásárhelyre, ahová 
egyetlen MSZP-s képviselő sem jött el, csak a FIDESZ-esek szinte teljes létszámmal. 
Megnézték az ottani geotermikus rendszert, ami nagyon tetszett nekik. 
Nem arról van szó, hogy a halasi vállalkozást elutasították, hanem arról, hogy  
jelentkezett két   vállalkozó, akik közül az egyik  műszakilag  jobban felkészült. 
Lehetőséghez kell juttatni, aki több energiát  akar kiaknázni a föld alól és ha ez 
geológia vizsgálatok alapján nem lehetséges, akkor a halasiaknak ismét szabad a 
pálya. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Megbeszélésen részt vett. Álláspontja szerint a szerződés a város számára nem 
előnyös. Nem  is fogadja el. Sajnálja, hogy a Pannonplast  Kft -vel szemben  a halasi 
cég meghallgatása elmaradt. 
 
Gál István Halasi Geoterm Kft ügyvezető: 
 
Sérelmezi, hogy azt a tényt nem veszik figyelembe, amit többször felhoztak, hogy a 
Halasi Geoterm Kft nem többségi tulajdonos Kiskunhalason.  Azért nem többségi 
tulajdonos, mert bevonják a projektbe a várost. A várossal többségi tulajdonba 
kerülnek. Örül annak, hogy a hódmezővásárhelyi referencia  mindenkinek tetszett, de 
annak nem, hogy mégsem őket választják. 
A Pannonplast Kft  képviselője most is elmondta, hogy kutat fúrnak és annak 
eredménye után döntik el, hogy ez a kút alkalmas-e villamosenergia  előállítására.  
Ők is ezt mondták. A megállapodás tervezetükben szerepel: „ A rendelkezésre álló 
termálenergia villamosenergia előállításra is lehetőséget kínál, így már a működő 
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rendszer adatait felhasználva illetve az igényeken belül a hőenergia hasznosításával 
ez a második ütemben valósul meg.” 
Első a fűtés. Mindketten ugyanazt mondják. Referenciát mutattak be. A konkurencia 
nem tette ezt.  Az ár: 2008. januári és ebből jön le 20%. Konkurencia 2010  
augusztusi árat jelölt meg, tehát dupla árral fogják adni az energiát mint ők. Ebből 
előállt az a helyzet, hogy  2009-ben ,  a Pannonplast  Kft hőenergiája nem csökkentett 
áron érhető el a lakosság számára, hanem emelt áron. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A módosított  együttműködési  megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát. 
 
No: 3  
 
 Szavazás: Nyílt  >300< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 14:02:40 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   69.56%   66.67% 
 Nem                 5   21.74%   20.83% 
 Tartózkodik                 2     8.70%     8.33% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
7/2008. Kth 
Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft-vel 
Kötendő együttműködési megállapodás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés mellékletét képező, a 
Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft-vel (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
5/b.)  kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakkal, jóváhagyja azt és 
egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Faggyas Szabolcs mb. városfejlesztési osztályvezető, általa 
Horuczi György (Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft. ügyvezető) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS) 
 

A jelen együttműködési megállapodás („Megállapodás”) 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök Tere 1.; a 
továbbiakban „Önkormányzat”), és a 
 
Pannonplast Polifin A Vagyonkezelő Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
5/b.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-739571; a továbbiakban: „Polifin”) (az 
Önkormányzat és a Polifin a továbbiakban együttesen: a „Felek”, külön-külön pedig: 
a „Fél”) 
között jött létre az alulírott helyen és napon. 

 
ELŐZMÉNYEK 

 
A. A rendelkezésére álló adatok alapján a Társaság megítélése szerint 

Kiskunhalas Város közigazgatási területén, illetve környékén gazdasági 
hasznosításra alkalmas geotermikus források találhatók. 

B. A környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges 
energiaforrások felhasználásának megtakarítása, valamint a felhasználható 
energiaforrások bővítése érdekében mind a hazai, mind az európai uniós 
energiapolitika támogatja a megújuló energiaforrások (így a geotermikus 
energiaforrások) hasznosítását. 

C. A Kiskunhalas Város közigazgatási területén, illetve környékén található 
termál források gazdasági hasznosítása révén az Önkormányzat mind 
közvetlenül (pl. a távhő ellátás fejlesztése révén), mind közvetve (pl. a 
gazdasági tevékenység révén generált adóbevétel révén) hozzájárulhat az 
önkormányzati lakosok életminőségének javításához, a Polifin pedig egy 
előreláthatólag hosszú távon is eredményes gazdálkodást folytató 
vállalkozásba fektetheti be befektetési célú pénzügyi eszközeit. 

 
A fentiekkel kapcsolatos együttműködésük jogi kereteit a Felek ezennel az alábbiak 
szerint állapítják meg. 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA 
A Felek a jelen Megállapodás alapján együttműködnek a Kiskunhalas Város 
közigazgatási területén, illetve környékén található geotermikus (felszín alatti 
termálvíz, amelynek hőmérséklete legalább 120 ˚C/ vagy csak távhő esetében 
legalább 90 ˚C) lelőhelyeknek 
(a) a Felek által közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által 

létesített és üzemeltetett - előreláthatólag 7-11 MW beépített kapacitású- 
villamos- és (táv)hőenergiát termelő geotermális erőmű (a továbbiakban: az 
„Erőmű”) révén történő elsődleges hasznosítása, továbbá 

(b) az elsődleges hasznosítás során az Erőmű által felhasznált termálvíz 
lakossági, Önkormányzati intézményi, ipari, illetve közösségi létesítmények (pl. 
strand) melegvíz ellátása révén, vagy egyéb formában történő másodlagos 
hasznosítása továbbá 

(c) a Felek által közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által 
létesített és üzemeltetett kizárólag (táv) hőenergiát termelő és esetlegesen folyó 
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melegvíz szolgáltatást biztosító geotermális fűtőmű (a továbbiakban: az 
„Fűtőmű”) révén történő hasznosítása érdekében. 

(A Felek együttműködésének a fentiekben körülírt tárgya a továbbiakban: a 
„Projekt”.)  
  
2. FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 
2.1 A Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a jelen Megállapodás 

keltéig Magyarországon egyetlen geotermikus energiát hasznosító erőmű 
engedélyezésére sem került sor, tudomással bírnak továbbá arról, hogy a 
Felek által létesíteni kívánt Erőműben alkalmazni kívánt technológia 
Magyarországon úttörőnek számít, amely engedélyezése kapcsán a jogi 
szabályozási környezet nem ad teljes körű és egyértelmű eligazítást. 
A fentiekre tekintettel, továbbá a Projekt megvalósításának jelentős költségeire 
is figyelemmel a Felek kifejezetten vállalják, hogy a Projekt sikeres 
megvalósítása érdekében fokozattan és szorosan együttműködnek, és hogy 
ennek keretében a rendelkezésükre álló, illetve az együttműködésük során 
tudomásukra jutott, a Projekt szempontjából releváns információkat egymással 
késedelem nélkül megosztják. 

2.2 Felek kölcsönösen vállalják, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása 
során szerzett jogokat nem fognak sérteni. (pl. gázmotorok megtérülési ideje 
alatt) 

2.3 Együttműködési kötelezettségük részeként a Felek a jelen Megállapodást 
késedelem nélkül kiegészítik, illetve módosítják, továbbá a Megállapodásban 
foglalt jognyilatkozatokat megteszik, amennyiben a Projekt megvalósítása 
érdekében a Projekt megvalósításának előrehaladtával az szükségessé válik. 

 
3. TITOKTARTÁS, BENNFENTES INFORMÁCIÓK 
3.1 Felek kijelentik, hogy a Projektet, továbbá az azzal összefüggő valamennyi 

információt –ideértve a jelen Megállapodással kapcsolatos valamennyi 
információt- bizalmas információnak tekintenek, amelyek titokban 
maradásához a Feleknek –, különösen pedig a Projekt gazdasági kockázatát 
elsődlegesen viselő Polifinnek- jogos érdeke fűződik. 
A fentiekre tekintettel a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egyértelmű 
ellentétes jogszabályi rendelkezés vagy a másik Fél előzetes írásbeli engedélye 
nélkül a Projekttel, illetve a jelen Megállapodással kapcsolatos információkat 
csak olyan alkalmazottaikkal, képviselőikkel, tanácsadóikkal, illetve egyéb 
harmadik személyekkel közölnek, akiknek az adott információról való 
tudomásszerzése nyilvánvalóan szükséges a Projekt sikeres megvalósítása 
érdekében. 

3.2 Tekintettel arra, hogy a Polifin 100%-os tulajdonosa, a Pannonplast Nyrt. 
tőzsdei társaság, a jelen Megállapodással és a Projekttel kapcsolatos 
információk a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tptv.”) szerint 
bennfentes információknak minősülhetnek. Erre tekintettel a Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen információkat csak jogszerűen 
használják fel, adják tovább, és hogy ezen jogszabályi kötelezettségre 
felhívják mindazon alkalmazottjuk, képviselőjük, tanácsadójuk, illetve 
mindazon harmadik személy figyelmét, akik részére a Felek a Projekttel 
kapcsolatos információt adnak át. 

3.3 Jelen Megállapodás titokvédelmi szabályai eltérő megállapodás hiányában a 
jelen Megállapodás megszűnése esetén is hatályban maradnak mindaddig, 
amíg a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely információra akár a Tptv. 
(és a kapcsolódó jogszabályok) bennfentes információkra vonatkozó szabályai, 
akár a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) üzleti titokra vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandóak. 
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 4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FÁZISAI 
A jelen Megállapodás aláírásakor a Felek a Projekt megvalósításának fázisait és az 
azokkal kapcsolatos főbb feladatokat az alábbiak szerint határozzák meg:  
(a) a Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen Megállapodás aláírását 

követően átadja a Polifin részére az Önkormányzat esetlegesen rendelkezésére 
álló, a Projekt megvalósítása szempontjából lényeges geotermiai, illetve egyéb 
releváns információkat (a továbbiakban: „Önkormányzati Tanulmány”),  

(b) a jelen Megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül a Felek közösen (i) 
azonosítják a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárásokat (szükség esetén a vonatkozó hatóságok bevonásával), továbbá az 
ahhoz szükséges egyéb lényegi jogi lépéseket és, (ii) az azonosított 
engedélyezési eljárások és a fő jogi lépések ismeretében meghatározzák a 
Projekt megvalósításának tervezett menetrendjét továbbá allokálják az azokkal 
kapcsolatos feladatokat; a jelen Megállapodás 1. számú melléklete vázlatosan 
és részlegesen tartalmazza a Projekt megvalósításával kapcsolatos főbb 
engedélyezési eljárásokat és egyéb jogi lépéseket, amely dokumentum 
kiegészítése, illetve pontosítása a jelen pont szerint a Felek közös feladata, 

(c) a Projekt megvalósítása kapcsán igénybe vehető állami támogatásokat 
(ideértve a Magyarországon kívüli támogatásokat) a Felek -szükség szerint az 
érintett hatóságok, illetve a támogatást kezelő egyéb szervek bevonásával-a 
jelen Megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül közösen azonosítják 
(ideértve a támogatások feltételeinek, odaítélésük menetrendjének feltárását), 

(d) a Polifin az Önkormányzat által részére átadott (ld. 4 (a) pont), továbbá a 
számára esetleg egyéb forrásból rendelkezésre álló geotermiai információkat 
értékeli és azok alapján az Önkormányzat általi információátadást (ld. 4.(a) 
pont) követő 11 hónapon belül előzetes geotermiai/műszaki 
megvalósíthatósági tanulmányt készít, melynek célja azon terület(ek) 
azonosítása Kiskunhalas Város közigazgatási területén, illetve környékén, 
amelye(ke)n az Erőmű eredményes és hosszú távú energiatermelését biztosító 
termálvíz kitermelő kút illetve kutak várhatóan sikerrel létesíthető(ek) (ezen 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány tárgyköreire a jelen Megállapodás 2. 
számú mellékletében felsoroltak az irányadók), 

(e) a Projekt megvalósítása céljából a Felek közös gazdasági társaságot (a 
továbbiakban: „Projekttársaság”) alapítanak, illetve működtetnek; 

(f) az Önkormányzat a jelen Megállapodás 8. pontjában („Ingatlanhasználat”) 
foglaltak szerint – a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával – 
köteles megteremteni annak a lehetőségét, hogy a 4.(d) pontban említett 
előzetes megvalósíthatósági tanulmányban azonosított területeken (a 
továbbiakban: „Kitermelési Ingatlanok”) a Projekttársaság késedelem nélkül 
megkezdhesse és el-végezhesse a Projekt megvalósíthatóságának 
megalapozott értékeléséhez szükséges vizsgálatokat (ideértve a 
kutatófúrásokat), 

(g) a Felek a Projekt műszaki és jogi megvalósíthatósága, illetve gazdaságossága 
részletes értékeléséhez szükséges – részben hatósági engedélyköteles – 
vizsgálatokat a jelen Megállapodás aláírását követően, a Polifin irányításával 
a 4 (a)-(f) pontokat is figyelembe véve, a Kitermelési Ingatlanoknak a jelen 
Megállapodás 8. fejezetében („Ingatlanhasználat”) foglaltak szerinti 
rendelkezésre állását követően késedelem nélkül elvégzik, az adatokat 
értékelik, és azok alapján a Projekttel kapcsolatos részletes – a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő – megvalósíthatósági tanulmányt -ideértve az üzleti 
tervet- elkészítik (a megvalósíthatósági tanulmány tárgyköreire nézve a jelen 
Megállapodás 3. sz. melléklete az irányadó), 
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(h) a Projekttársaság az Erőmű próbaüzeméhez, illetve üzemszerű működéséhez 
szükséges (i) hatósági engedélyezési eljárásokat lefolytatja, (ii) továbbá az 
ahhoz szükséges szerződéseket megköti. 

 
Felek rögzítik, hogy a fenti feladatok sorrendje, illetve tárgykörei a Projekt 
előkészítése, illetve megvalósítása során módosulhat. Felek mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a Projekt megvalósításáról szóló döntés esetén és Erőmű 
esetében a jelen Megállapodás aláírását követő 28 hónapon belül megkezdhesse 
üzemszerű működését. A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
Projekt megvalósításáról szóló döntés és Fűtőmű a jelen Megállapodás aláírását 
követő 18 hónapon belül megkezdhesse üzemszerű működését. A Felek rögzítik 
azonban, hogy tekintettel arra, hogy a hazai energiajogi szabályozásban a jelen 
Megállapodás aláírását követően jelentős változások várhatók, a Projekttel 
kapcsolatos bizonyos döntések meghozatalára csak az új jogszabályi környezet 
véglegesedését és annak Felek általi elemzését követően kerülhet sor.   
    
5. KÖLTSÉGVISELÉS 
5.1 Jelen Megállapodás aláírásakor rendelkezésre álló, a Projekt megvalósítása 

szempontjából releváns információk értékelését, továbbá a Projektre vonatkozó 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítését (ld. fenti 4.(d) pont) a Polifin 
a saját költségére végzi el.  

5.2 Projekt megvalósításához szükséges engedélyek, főbb jogi lépések, továbbá az 
elérhető támogatások azonosításával kapcsolatban (ld. fenti 4.(b) és (c) pont) 
felmerült költségeiket a Felek maguk viselik. 

5.3 Projekt műszaki és jogi megvalósíthatósága, illetve gazdaságossága pontos 
értékeléséhez szükséges vizsgálatokkal, az adatok értékelésével, a 
megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv elkészítésével, a Projekttársaság 
megalapításával, továbbá a Projekttársaság üzemszerű működésének 
megindításával kapcsolatos egyéb költségek (ld. fenti 4. (e), (f), (g) és (h) pont) 
elődlegesen a Projekttársaságot terhelik (figyelembe véve a jelen Megállapodás 
7. és 8. fejezetében foglaltakat is). 

 
6. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA 
6.1 Tekintettel arra, hogy a Projekt előkészítésével és a Projekttársaság 

megalapításával kapcsolatos költségek közvetve vagy közvetlenül 
túlnyomórészt a Polifint terhelik, a Projekttársaság megalapításáig a Polifin 
bármikor a Projekt leállítása mellett dönthet, s ezen döntéséből kifolyólag sem 
az Önkormányzattal, sem semmilyen harmadik személlyel szemben nem 
tartozik semmilyen kártérítési, kártalanítási, megtérítési kötelezettséggel. A 
Polifin ilyen esetben köteles azonban tájékoztatni az Önkormányzatot a Projekt 
leállításának okairól. Amennyiben Polifin a Projekt leállításáról dönt, az 
Önkormányzat Képviselő-testületi határozata a kizárólagosság biztosításáról 
érvényét veszti, tehát az Önkormányzatnak jogában áll más befektető 
partnerrel tárgyalni és szerződést kötni. 

6.2 Projekttársaság megalapítását követően a Projekt leállításával, módosításával, 
továbbá a Projekttársaság vagyontárgyaival (ideértve a vagyoni értékű 
információkat) kapcsolatos döntéseket a Projekttársaság tagjai jogosultak 
meghozni a Projekttársaság létesítő okiratában és a gazdasági társaságokról 
szóló törvényben (a továbbiakban: „Gt.”) foglalt döntéshozatali rend szerint.   

 
7. A PROJEKTTÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 
7.1 Amennyiben a Projekttel kapcsolatos információk alapján a Polifin a Projekt 

továbbvitele mellett dönt, a Felek a Projekt megvalósítása céljából késedelem 
nélkül megalapítják a Projekttársaságot.  
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7.2 A Projekttársaság korlátolt felelősségű társaság formájában kerül 
megalapításra. A Társaság tervezett alapításkori jegyzett tőkéje 100.000.000,-
Ft (azaz százmillió forint), amelyet egy 90.000.000,-Ft-os (Polifin) és egy 
10.000.000,-Ft-os üzletrész (Önkormányzat) testesít meg. 

7.3 A Projekttársaság alapításkori jegyzett tőkéje kizárólag készpénzből áll. Az 
alapításkori jegyzett tőke biztosítására az alábbiak szerint kerül sor: 
- 90.000.000,-Ft-ot (azaz kilencvenmillió forintot) a Polifin saját forrásból, 
- 10.000.000,-Ft-ot (azaz tízmillió forintot) pedig az Önkormányzat a 

Polifin által nyújtott (a jelen Megállapodás alábbi 7.9 pontja szerinti) 
kölcsönből  

teljesít a Projekttárság jegyzett tőkéje javára. 
7.4 A jegyzett tőkéhez való hozzájárulásuk alapján a Projekttársaság alapításakor 

a Polifint a szavazatok 90%, az Önkormányzatot pedig a szavazatok 10%-a 
illeti meg. 

7.5 Az Önkormányzat a Projekttársaság alapításakor szolgáltatott 10.000.000,-Ft-
on felül semmilyen további befektetést nem köteles a Társaságban eszközölni. 
Ezzel kapcsolatban a Polifin azonban vállalja, hogy amennyiben a 
Projekttársaság jegyzett tőkéjének a megemelése beruházás/fejlesztés (és nem 
egyéb ok, mint pl. tőkepótlás) miatt válik szükségessé, akkor piaci feltételek 
mellett nyújtott kölcsönnel támogatja az Önkormányzat Projekttársaságban 
történő további befektetéseit annak érdekében, hogy az ilyen okból végrehajtott 
tőkeemelések okozta tulajdonosi arány csökkenést az Önkormányzat a saját 
döntése alapján megakadályozhassa és a Projekttársaságban az alapításkor 
fennálló 10%-os részesedését megőrizhesse. Ebben az esetben a fizetett 
osztalék az üzletrészarányoktól függetlenül 10% marad felek egyetértése 
alapján. 

7.6.  Amennyiben a Projekttársaság jegyzett tőkéjének növelése a Projekttársaság 
olyan ok veszteséges működése miatt válik szükségessé, amely 
Önkormányzat vagy harmadik Fél döntése miatt következik be,  a Felek a Gt. 
vonatkozó szabályai szerint jogosultak – de semmilyen esetben sem kötelesek- 
a tőkeemelésben részt venni és a Polifin nem köteles – de jogosult- az előző 
bekezdésben említett kölcsönnel támogatni az Önkormányzat részvételét a 
tőkeemelésben. Ebben az esetben a tőkeemelést követő tagsági jogokat 
(ideértve a szavazati jogokat) a tőkeemelést követő tulajdoni viszonyok alapján 
– a Gt. rendelkezéseivel összhangban – kell megállapítani. 

7.7 A Projekttárságnak egyetlen vezető tisztségviselője (ügyvezető) lesz – az 
ügyvezető megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalában a Felek a 
Projekttársaságban fennálló üzletrészük arányában jogosultak részt venni. A 
Projekttársaságnál 3 tagú felügyelő bizottság fog működni. A Projekttársaság 
felügyelő bizottságában az Önkormányzat egy tisztségviselővel jogosult 
képviseltetni magát. E tisztségviselő megválasztása és visszahívása az 
Önkormányzat kizárólagos joga, és a Polifin ezen jog tiszteletben tartásával 
gyakorolja a Projekttársaságban fennálló tagsági jogait. A 10. pontban 
definiáltak alapján az Önkormányzat és a Polifin által közösen meghatározott 
gazdasági társaság első számú vezetője továbbá kijelöl 3 tagú 
döntőbizottságot, aki a jelölt FB taggal együttműködve integrálja az 
információkat a projekt implementációjával kapcsolatban, valamint 
javaslattételi és jelentéstételi  kötelezettsége van Önkormányzat felé. 

7.8 Az Önkormányzat vagyoni kockázatának minimalizálása érdekében a Polifin a 
Projekttársaság megalapításával összefüggésben 10.000.000,-Ft (azaz tízmillió 
forint) kölcsönt nyújt az Önkormányzat számára (a továbbiakban: „Alapítási 
Kölcsön”) az alábbiak szerint.  
Az Alapítási Kölcsön kizárólag az Önkormányzatnak a Projekttársaság jegyzett 
tőkéjéhez való hozzájárulási kötelezettsége teljesítésére használható fel. Az 
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Alapítási Kölcsönt a Polifin kamatmentesen bocsátja az Önkormányzat 
rendelkezésére. Az Alapítási Kölcsön futamideje az Erőmű üzemszerű 
működése megindulásának évét követő ötödik év december 31-e azzal, hogy a 
Projekttársaság által az Önkormányzat, mint tag javára teljesített valamennyi 
vagyonjuttatás (pl. osztalék, likvidációs hányad, a jelen Megállapodás 7.12 
pontja szerinti kifizetés) az Alapítási Kölcsön hiánytalan törlesztéséig teljes 
mértékben az Alapítási Kölcsön kötelező előtörlesztésére használandó fel. 

7.9 Projekttársaságban Önkormányzat osztaléka nagyobb lehet az üzletrész által 
képviselt százalékos osztaléknál, ha olyan közvetlen Magyarországon kívüli 
pályázatot nyer a Projekttársaság, amely: 

• kiírásában feltételéül szabta az önkormányzati részvételt; 
• vagy a pályázatban többlet pontszámot jelent az önkormányzati 

részvétel, és 
• amely pályázati összeg közvetlenül az Erőmű/ Fűtőmű létesítésének 

célját szolgálja. 
Fenti esetekben elnyert X magyar forintban számított pályázati pénz az 
osztalékfizetéskor a 7.5 pontban foglalt osztalékon felül X/2/(teljes befektetett 
összeg) mértékével nő az Önkormányzat osztaléka.  
Példa alapján:  

• 100 millió forint pályázati pénzt nyer Projektcég a fenti feltételekkel. 
• Teljes befektetett összeg legyen 1000 millió forint. 
• Ebben az esetben Önkormányzat osztaléka 100 millió/2 /1000 

millió=0.05, azaz 5%-kal növekszik azaz, a Projekttársaság 
alapításakori 90%(Polifin)-10%(Önkormányzat) osztalékjogosultság 
85%(Polifin)-15%-ra (Önkormányzat) módosul.    

 
A fenti elv érvényre juttatása érdekében a Felek a Projekttársaság létesítő 
okiratának a Felek osztalékjogának mértékét szabályozó rendelkezéseit a 
fentiek szerinti pályázati összeg(ek) megítélést követően haladéktalanul 
módosítják. 
  
A magyarországi pályázatok esetében nem változik az osztalékfizetés mértéke, 
mert ezekben az esetekben a támogatott villamosenergia árának kötelező 
átvételi ideje csökken, azaz a megtérülési idő rövidül a jelenleg hatályos 
Villamos Energia Törvény (VET) szerint. Felek jelen pont rendelkezéseit 
szindikátusi szerződésben kötelesek szabályozni. 
 

7.10 A Projekttársaság működése során keletkezett eredmény felosztására 
(osztalék) a Gt. rendelkezései az irányadóak a 7.9-ban foglaltak figyelembe 
vételével. 

7.11 A Projekttársaság vállalja, hogy az Erőmű üzemszerű működésének 
időtartamára naptári évente legalább az alábbi táblázatban foglalt összegeket 
(millió Ft) fizeti meg az Önkormányzat részére (az alábbi táblázat 
szempontjából a „Támogatás%” a közvetlenül az Erőmű létesítése céljából 
nyújtott európai uniós beruházási támogatásoknak az Erőmű teljes létesítési 
és az addicionális -pl. megtermeltetés, megvalósíthatósági tanulmány, de nem 
az elő megvalósíthatósági tanulmány- költségéhez viszonyított arányát jelenti): 

 
Erőmű nettó villamos 

kapacitása (MW) 
7 8 9 10 11 

Támogatás %      
0% 25.00 30.00 37.00 45.00 53.00 
5% 26.32 31.58 38.95 47.37 55.79 
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10% 27.78 33.33 41.11 50.00 58.89 
15% 29.41 35.29 43.53 52.94 62.35 
20% 31.25 37.50 46.25 56.25 66.25 
25% 33.33 40.00 49.33 60.00 70.67 
30% 35.71 42.86 52.86 64.29 75.71 
35% 38.46 46.15 56.92 69.23 81.54 
40% 41.67 50.00 61.67 75.00 88.33 
45% 45.45 54.55 67.27 81.82 96.36 
50% 50.00 60.00 74.00 90.00 106.00 

 
A táblázatban foglalt összegek kapcsán a Felek az alábbiakban állapodnak 
meg: 
(a) A Projekttársaság fentiek szerinti fizetési kötelezettsége kizárólag abban 

az esetben áll fenn az Önkormányzat felé, ha  
(i) az Erőmű az adott naptári évben legalább 8.000 (nyolcezer) 

üzemórát, azaz legalább 91,32%-os kapacitással (365 napra 
vonatkoztatva, 24 órás napok) működött, és 

(ii) a Projekttársaság az Erőmű által termelt villamos energiát 
legalább 24 Ft/ kWh éves szinten - súlyozott áltaggal - számított 
nettó áron értékesíti. 

Amennyiben ezen feltételek bármelyike nem teljesül, a Projekttársaság 
Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségére a Felek és a 
Projekttársaság által e tárgyban kötött külön megállapodása az 
irányadó a fenti táblázatban lefektetett elvek alapján. 

(b) A táblázatban megadott összegek azon feltételezés alapján kerültek 
meghatározásra, hogy az Önkormányzat a Projekttársaságban 10%-os 
részesedéssel rendelkezik; amennyiben az Önkormányzat 
Projekttársaságban fennálló részesedésének aránya változik, a 
Projekttársaság Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettsége az 
Önkormányzat tulajdoni aránya változását követő naptári évtől az 
Önkormányzat Projekttársaságban fennálló tényleges részesedésének 
megfelelően egyenes arányban változik. 

(c) A táblázatban szereplő összegek megfizetésének jogcíme elsődlegesen 
osztalék, így a Projekttársaság által az Önkormányzat részére kifizetett 
osztalék teljes összegében beszámítandó a jelen 7.11 szerinti fizetési 
kötelezettségbe. Amennyiben az adott év vonatkozásában a 
Projekttársaság nem fizet osztalékot, illetve amennyiben a 
Projekttársaság az Önkormányzatot a fentiek szerint megillető összegnél 
kevesebb osztalékot fizet az Önkormányzat részére, a különbözetet a 
Polifin döntése alapján a Projekttársaság vagy a Polifin az 
Önkormányzat és a Projekttársaság/Polifin által közösen elfogadott 
jogcímen köteles az Önkormányzat részére hiánytalanul megfizetni. 

(d) A Projekttársaság a fentiek szerinti összegeket az adott évre vonatkozó 
éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül fizeti meg az 
Önkormányzat részére. 

7.12 A jelen 7. fejezetben foglaltakat a Felek a Projekttársaság létesítő okiratában 
és a létesítő okirat aláírásával egyidejűleg aláírandó szindikátusi 
szerződésben részletesen rögzítik. 

 
8. INGATLANHASZNÁLAT 
8.1 Amennyiben a Projekt előkészítése, vagy megvalósítása során megállapításra 

kerül, hogy a Projekttársaság eredményes működése érdekében az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan(ok) használata válik szükségessé 
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(akár a kutatófúrások elvégzése, akár a Projekttársaság bármely 
létesítményének elhelyezése, akár a Projekttársaság bármely létesítményének 
megközelítése, illetve infrastrukturális kapcsolatainak biztosítása céljából), 
akkor az Önkormányzat a Projekttársaság igénye alapján köteles az adott 
ingatlant piaci ellenérték fejében a Projekttársaságra ruházni. 

 8.2 Amennyiben a Projekt előkészítése, vagy megvalósítása során megállapításra 
kerül, hogy a Projekttársaság eredményes működése érdekében harmadik 
felek tulajdonában álló ingatlan(ok) használata válik szükségessé (akár a 
kutatófúrások elvégzése, akár a Projekttársaság bármely létesítményének 
elhelyezése, akár a Projekttársaság bármely létesítményének megközelítése, 
illetve infrastrukturális kapcsolatainak biztosítása céljából), akkor az 
Önkormányzat a Projekttársaság ilyen igénye alapján köteles az adott ingatlan 
tulajdonjogát az adott harmadik féltől/felektől a vonatkozó jogszabályok 
maradéktalan betartásával késedelem nélkül megszerezni, majd a megszerzett 
ingatlan tulajdonjogát az összes, az ingatlannal kapcsolatos bekerülési 
költség fejében késedelem nélkül a Projekttársaságra ruházni. Az előzőekkel 
kapcsolatban a Felek rögzítik, hogy a harmadik felektől történő 
ingatlanszerzés történhet akár az e személyekkel történő magánjogi 
megállapodás (pl. adásvételi szerződés) alapján. A Felek rögzítik továbbá, 
hogy amennyiben a Projekttársaságra ruházandó ingatlan termőföldnek 
minősül, az Önkormányzat az előzőek szerinti ingatlanvásárlások során 
köteles – a Projekttársaság költségén – az ingatlan termőföldi minőségének 
megszüntetése érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges 
valamennyi intézkedést megtenni, lehetővé téve, hogy a Projekttársaság 
megszerezhesse ezen ingatlanok tulajdonjogát. 

8.3 Amennyiben a Projekt előkészítése, vagy megvalósítása során megállapításra 
kerül, hogy a Projekttársaság eredményes működése érdekében az 
Önkormányzat vagy harmadik felek tulajdonában álló ingatlan(ok) használata 
válik szükségessé, a Projekttársaság azonban nem kívánja megszerezni ezen 
ingatlan(ok) tulajdonjogát (ideértve azt az esetet, amikor a Projekttársaság 
megítélése szerint a Projekttel kapcsolatban rendelkezésre álló információk 
még nem indokolják a Projekttársaság ingatlanszerzését), illetve a tulajdonjog 
megszerzése a Feleken kívül álló okból nem lehetséges, a Projekttársaság a 
saját kizárólagos döntése alapján 
(a) követelheti, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló ingatlanoknak a 

Projekttársaság eredményes működéséhez szükséges mértékű 
használatát külön megállapodás alapján, hosszú távon, jogilag kötelező 
formában (a továbbiakban: „Ingatlanhasználati Szerződés”) biztosítsa a 
Projekttársaság részére; 

(b) a harmadik felek tulajdonában álló ingatlanok kapcsán a 
Projekttársaság eredményes működéséhez szükséges mértékű 
használatát biztosító magánjogi megállapodások megkötését 
kezdeményezheti ezen feleknél. Ezen megállapodások kapcsán az 
Önkormányzat köteles a Projekttársaságot – a jogszabályok által 
lehetővé tett mértékben – támogatni a Projekttársaság eredményes 
működésének előmozdítása érdekében. 

8.4 A jelen Megállapodás 2.2 pontjával összhangban a Felek kifejezetten rögzítik, 
hogy a Projekttársaság eredményes működéséhez szükséges 
ingatlanhasználat (ideértve mindenekelőtt a kutatófúrások elvégzéséhez 
szükséges ingatlanhasználatot) jelen 8. pontban foglalt jogi kereteit a 4.(b) és 4 
(d) pontokban említett információk rendelkezésre állását követően késedelem 
nélkül pontosítják.  
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9. TÁVHŐÉRTÉKESÍTÉS 
9.1 Felek szándéka szerint a Projekttársaság által a Projekt keretében hasznosított 

geotermikus energia részben távhőként, az Önkormányzat tulajdoni 
részesedésével működő távhőszolgáltató (a továbbiakban: „Távhőszolgáltató”) 
részére kerül értékesítésre. 

9.2 A Projekttársaság által a Távhőszolgáltató részére értékesítendő távhő 
(várható) mennyiségének meghatározását követően a Felek (illetve a 
Projekttársaság megalapítását követően a Projekttársaság) és a 
Távhőszolgáltató haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a Projekttársaság és 
a Távhőszolgáltató között megkötendő, 10 éves időtartamra szóló, távhő 
értékesítési szerződés megkötése tárgyában. 

9.3 Felek (a Projekttársaság megalapítását követően pedig a Projekttársaság) 
törekedni fognak arra, hogy a Projekttársaság a Távhőszolgáltató részére 
olyan áron értékesítse a távhőt, amely –feltéve, hogy az nem veszélyezteti a 
Projekttársaság távhőértékesítési tevékenységének eredményességét – 
lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat a hatósági ármegállapítási jogkörében 
eljárva olyan fogyasztói távfűtési árakat határozzon meg, amely 2010 
augusztusától 20%-ban csökkenti az akkor hatályos távhő fogyasztói árakat. A 
Távhőszolgáltatóval kötendő távhőértékesítési szerződés az előzőeknek 
megfelelő árképletet fog tartalmazni. Felek kinyilvánítják azon 
szándékukat, hogy az ármegállapítás során figyelembe veszik a 
mindenkor hatályos jogszabály által biztosított jogosultakat érintő 
távhőár-támogatási rendelkezéseket annak érdekében, hogy azzal a 
jogosult fogyasztók élhessenek. 

9.4 Felek,a Projekttársaság megalapítását követően a Projekttársaság is saját 
gazdasági érdekük szem előtt tartásával törekedni fognak arra, hogy a 
jelenlegi távhő szolgáltatásba bekapcsolt fogyasztók számát növeljék és 
bekapcsolják a hálózatba az Önkormányzati intézményeket, az Önkormányzat 
területén működő nagyobb ipari, illetve kereskedelmi létesítményeket (pl. 
TESCO). 

 
10. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLIFIN ÁLTAL KÖZÖSEN VÁLASZTOTT 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG TÁMOGATÁSA 
Projekttársaság megalapítása és a sikeres megtermeltetés után Projekttársaság 
gazdaságossági megvalósíthatósági tanulmányt („Tanulmány”) készít tulajdonosai 
számára. Sikeres megtermeltetés azt jelenti, hogy a megfúrt kút hozama, 
hőmérséklete, kémiai összetevői alapján elkészített Tanulmány maximálisan 12 év 
alatt megtérülő erőmű gazdaságossági számításait mutatja. A Tanulmány és az 
Önkormányzattal megkötendő 9. pontban részletezett távhő értékesítésről szóló 
szerződés aláírása után a távhő értékesítési szerződésben részletezett várható első 
évre (és csakis az első évre) vonatkozó hőértékesítési árbevétel alapján 
Projekttársaság minden 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint átlagos éves várható 
szerződésbeli árbevétel után, szerződés aláírását követő 30 napon belül 1.600.000,-
Ft, azaz egymillió hatszázezer forint egyszeri támogatást fizet az Önkormányzat és a 
Polifin által közösen választott gazdasági társaság számára.  
 
11. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLIFIN ÁLTAL KÖZÖSEN VÁLASZTOTT 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG KIVÁLASZTÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSÁNAK 
MEGSZÜNTETÉSE 

Felek csak közösen, egybehangzóan választhatnak az előző pontban foglalt 
gazdasági társaságot. Felek csak közösen, egybehangzóan bonthatnak fel 
bárminemű megállapodást az előző pontban foglalt gazdasági társasággal. 
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12. KIZÁRÓLAGOSSÁG 
A jelen Megállapodás aláírásától kezdően 12 hónapig az Önkormányzat semmilyen 
harmadik féllel nem kezd vagy folytat tárgyalásokat a Projekthez hasonló gazdasági 
vállalkozás tárgyában, amely akár közvetve, akár közvetlenül hátrányosan érintheti 
a Polifinnek a Projekthez fűződő gazdasági érdekeit, ideértve a Projekt előkészítésével 
kapcsolatban a Polifin által vállalt költségek megtérülését. Felek kölcsönösen 
kinyilvánítják, hogy jelen Együttműködési Megállapodás 2009. január 14-ig 
érvényes. Amennyiben Polifin 2009. január 14-ig elkészíti a 
megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet bemutat az Önkormányzat részére, 
a jelen Együttműködési Megállapodás automatikusan meghosszabbodik, és 
amennyiben a felek által közösen alapított társaság 2009. április 14. 
napjáig az illetékes cégbíróságon bejelentésre kerül, úgy határozatlan 
idejűvé alakul. 
Az Önkormányzat jelen pontban vállalt kizárólagossági kötelezettsége megszűnik 
azon a napon, amelyen a Polifin arról értesíti az Önkormányzatot, hogy a Projekt 
elvetéséről döntött. 
 
13. ELŐSZERZŐDÉS 
A Felek a jelen Megállapodást kifejezetten jogilag érvényes és érvényesíthető jogok és 
kötelezettségek megalapítása céljából kötötték. Ennek megfelelően a jelen 
Megállapodásnak a Projekt megvalósítása kapcsán megkötendő szerződésekkel 
összefüggő részei (ideértve többek között az Alapítási Kölcsönnel, az 
Ingatlanhasználati Szerződéssel, illetve a Projekttársaság létesítő okiratával és a 
szindikátusi megállapodással kapcsolatos rendelkezéseket) előszerződésnek 
tekintendőek, amelyek alapján a jogosult Fél a szerződésszegés jogkövetkezményein 
kívül az adott szerződés létrehozását is kérheti az illetékes igazságszolgáltatási 
fórumtól. 
 
14. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
A jelen Megállapodást megszegő Fél a másik Félnek okozott teljes kárért felelősséggel 
tartozik. 
 
15. ÜGYLETKÉPESSÉG 
15.1 A Polifin kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Megállapodás megkötéséhez 

szükséges valamennyi társasági felhatalmazással.  
15.2 Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Megállapodás általa történő 

megkötéséhez szükséges képviselő-testületi jóváhagyás megtörtént. 
 
16. ENGEDMÉNYEZÉS, TARTOZÁS ÁTVÁLLALÁS 
16.1 A Polifin a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésére továbbá 

jogosult – a jelen szerződéses kötelezettségek keretén belül – bármely más, a 
Pannonplast-Csoporthoz tartozó társaságot írásban kijelölni, illetve ezen 
társaságok jogosultak a Polifin bármely jelen Megállapodásban foglalt 
kötelezettségét átvállalni, amihez az Önkormányzat a jelen Megállapodás 
aláírásával hozzájárul. 

16.2 Az Önkormányzat jogosult a jelen Megállapodásból eredő jogait és 
kötelezettségeit – mint egységes jogviszonyt – az Önkormányzat és a Polifin 
által közösen választott gazdasági társaságra engedményezni, illetve 
tartozásátvállalás révén átruházni. 

16.3 Polifin jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy lemond 
elővételi jogáról abban az esetben, hogyha az Önkormányzat az üzletrészét a 
Projekttársaság megalapítása után az Önkormányzat és a Polifin által közösen 
választott gazdasági társaságra ruházza át . 

 



22 

17. VITARENDEZÉS 
A jelen Megállapodással kapcsolatos bármely jogvita – ideértve többek között a 
Megállapodás megszegését, megszűnését, továbbá érvénytelenségét – rendezése 
esetére kikötik a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 
18. ÉRTESÍTÉSEK 
18.1 Bármely, a jelen Megállapodás alapján megteendő értesítést vagy 

nyilatkozatot – az elektronikus közlést követően papír alapon is – írásban kell 
megtenni és azt előzetes költségtérítéssel levélben, faxon vagy e-mailben kell 
megküldeni a másik fél részére, az alábbi személyeknek címezve: 
• Kiskunhalas Város Önkormányzata részére: 
- Címzett személy: Dr. Várnai László 
- Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
- Fax: +36 77 523-101 
- e-mail: polgarmester@kiskunhalas.hu 
• Polifin részére:: 
- Címzett: Pannonplast Nyrt., Bokorovics Balázs 
- Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b. 
- Fax: +36-1-323-2383 
- e-mail: balazs.bokorovics@pannonplast.hu 

18.2 Bármely értesítés vagy dokumentum kézbesítettnek tekintendő: 
(a) személyes kézbesítés esetén a kézhezvételkor; 
(b) postai tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen jelzett 
kézhezvétel napján; 
(c) ha faxon kerül megküldésre, a sikeres adás után kinyomtatott adás-

visszaigazoláson feltüntetett időpontban; 
(d) ha e-mail útján kerül megküldésre, a rendszer által automatikusan 

megküldött, az e-mail megérkezését visszaigazoló üzenetben feltüntetett 
időpontban.  

19. HATÁLYBA LÉPÉS 
A jelen Megállapodás hatálybalépésének előfeltétele a jelen Megállapodás előzetes 
jóváhagyása az Önkormányzat képviselő testülete által (a továbbiakban: 
„Önkormányzati Jóváhagyás”).  
A jelen Megállapodás az Önkormányzat Önkormányzati Jóváhagyásban megjelölt 
képviselője, továbbá a Polifin képviselője aláírásával lép hatályba. 
20. A MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE 
Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése - kivéve a jelen megállapodás 12. 
pontjában szerepelő kizárólagossági kötelezettséget, valamint a szerződés 
ott meghatározott érvényességi határidejét - érvénytelennek vagy 
végrehajthatatlannak bizonyul, az nem érinti a jelen Megállapodás egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét vagy végrehajthatóságát, és a Felek kötelesek az 
ilyen rendelkezést a jelen Megállapodás céljának elérését lehetővé tevő más 
rendelkezéssel pótolni. 
21. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
A jelen Megállapodás kizárólag írásban, mindkét fél által egybehangzóan, a 17. 
pontban szabályozottak szerint aláírt okirat révén módosítható. 
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 
A Felek a jelen Megállapodás áttanulmányozását és értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.  
 
 
Kiskunhalas Város  
Önkormányzata 

Polifin A  
Vagyonkezelő Kft. 
 

mailto:polgarmester@kiskunhalas.hu
mailto:balazs.bokorovics@pannonplast.hu
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00002 Új napirendi pont 
 
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend trágya: Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megállapítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a  város 2008 évi rendezvénytervének és 
munkatervének elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  
 
No: 4  
 
 Szavazás: Nyílt  >301< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 14:04:32 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
8/2008. Kth 
Képviselő-testület 2008. évi és munka-  és  rendezvényterve. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg 2008. évi 
munka- és rendezvénytervét: 
 
JANUÁR 28. 
- Pannonplast Polifilin A Vagyonkezelő Kft-vel kötendő együttműködési 

megállapodás. 
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Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
 
- Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megállapítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
- Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
- Polgármester, Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: Szabó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
- Önkormányzati képviselők,  bizottsági elnökök, bizottsági és a tanácsnokok  

tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
- Polgármesteri Hivatal létszámának  megállapítása. 
Előadó: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
-   A Kiskunhalasi Művelődési Központ és Kulturális Közművelődési Kht non-profit Kft-
vé alakítása. 
Előadó:  Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
-  A Kiskunhalasi Művelődési Kht. átalakítás után non-profit társaság ügyvezetői 
tisztség betöltésére pályázat kiírása. 
Előadó:  Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
- Halas TV. Közösségi és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának 
módosítására határidő elfogadása. 
Előadó:Lukács László alpolgármester 
 
- Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

 
- A helyi építészeti védelem alatt álló épületek támogatásáról szóló rendelet 

módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 
- Sóstó melletti lakóterület névváltoztatása. 
Előadó:Dr. Várnai László polgármester 
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Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
 
- Kiskunhalas belterületén a történelmileg kialakult városrészek neveinek és 

határvonalainak pontos meghatározása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

 
- Megállapodás az egyes  szociális és gyermekvédelmi  feladatok ellátásának  

átadás-átvételéről. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Egészségügyi, Foglalkoztatási és szociális Bizottság 
 
- Egyes szociális és gyermekvédelmi  feladatok ellátását szolgáltató vagyon 

átadás-átvétele. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Egészségügyi, Foglalkoztatási és szociális Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
  
- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Egészségügyi, Foglalkoztatási és szociális Bizottság 
 
- Halasi Városmenedzser Kft, alapító okiratának elfogadása. 
Előadó: Dr. Krammer Balázs képviselő               
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő 

teljesítmény követelmények alapját képező 2008. évi kiemelt célok 
meghatározása. 

Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
- Intézkedési terv az elavult önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők kiváltására 

és működtetésére, a szakmai minimumfeltételeinek biztosítása érdekében. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:   Egészségügyi, Foglalkoztatási és szociális Bizottság 
 
- Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói feladatok ellátására  pályázat kiírása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
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   Ügyrendi Bizottság  
- Oktatási intézmények minőségirányítási programja éves értékelésének 

elfogadása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
-  Polgármester beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
- Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság beszámolója az átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Dr. Szász Éva bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
 
- Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság beszámolója az átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Máté Lajos  bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
 
- Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság beszámolója az átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Jerémiás Béláné  bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről. 
Előadó: Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság 
 
- Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság beszámolója 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Pajor Kálmán bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Városüzemeltetési Bizottság 
 
- Kuruc vitézek tere 40. II/8. alatti lakás megvásárlási kérelme. 
Előadó:Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Városüzemeltetési Bizottság 
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

 
- Epreskert utca kiépítéséhez hozzájárulás 
Előadó:Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Városüzemeltetési Bizottság 
Ügyrendi Bizottság 

 
- Köztemető üzemeltetés számviteli szabályzatának elfogadása. 
Előadó:Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
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- Dél-Alföldi régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési 
eljárás nyertesének meghatalmazása. 

Előadó:Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
 
- Közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszok. 
 
- Interpellációs válaszok 
 
-    Képviselői interpellációk 
 
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 
 
- Lovasbázis Társadalmi Felügyelő Testülettel kapcsolatos 295/2007 Kth. 

határozat módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
 
FEBRUÁR  25. 
 
- Kötvény kibocsátási ajánlatok értékelése.  
- Előadó:  Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezete. 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság 

ÖÉT     
 
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának  2007 évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Valamennyi Bizottság 
 
- Semmelweis Kórház  Kht-vel a kötött szerződések felülvizsgálata 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelt 

módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester  
Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság  
     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
     Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
 



28 

- Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézmények előző évi beszámolója  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
- Helyi közművelődési feladatokat ellátó intézmények és Kisebbségi 

Önkormányzatok évi 
rendezvény és programterve  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
- Az önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázatának jóváhagyása  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Közoktatási konzorcium létrehozására javaslat.  
- Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
    
- Átalakított  Kulturális és Művelődési Központ non-profit jogutód szervezetének 

2008 évi üzleti tervének elfogadása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
- Átalakított Halas TV Közösségi és Szolgáltató non-profit szervezet 2008. évi üzleti 

tervének elfogadása.  
- Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
                                        Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 

  
- Városgazda Zrt. 2008. évi üzleti tervének elfogadása. 
Előadó:  Lukács László alpolgármester 
 Valaczkai László vezérigazgató 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

 
- Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Lakossági járdaépítés 2008 évi támogatása. 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

- Helyi buszközlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatói szerződés módosítása  
- Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
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Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
    Ügyrendi Bizottság 
 
- DAOP-2007-5.1.2. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat 

benyújtása Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
    Ügyrendi Bizottság 
 
- Dél-Alföldi Regionális Ivóvízminősé- javító Program 2007 évi végrehajtásáról  szóló 

tájékoztató.  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 
 
 
- Városi kitüntetések adományozása. 
Előadó: Szabó Károly  ügyrendi bizottság elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Kitüntetés szerint érintett bizottság 
 
- Kiskunhalas Város Sajtódíjának odaítélése.  
Előadó: Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Művelődési és Közoktatási miniszter által adható kitüntetésekre felterjesztés  
- Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Városi ösztöndíj pályázatokat elbíráló  Bizottságban megüresedett hely betöltése 
Előadó:  Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
MÁRCIUS 31. 
- Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről, különös tekintettel a Schengeni 

határegyezményhez csatlakozás által kialakult új helyzetre 
Előadó: Dr. Husti János városi rendőrkapitány 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
 
- Beszámoló a Városi Rendészet 2006. évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
  
- Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója tevékenységéről. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
 Babud Jenő tűzoltóparancsnok 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 

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

Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 
  
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007 évi ellátásról átfogó értékelés. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési Oktatási És vallásügyi Bizottság 
 
- Általános iskolák átfogó minőségértékelése  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési Oktatási És vallásügyi Bizottság 
 
- Kiskunhalas Környezetvédelmi Programja II. elfogadása.  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi. Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 

 Településfejlesztési, Idegenforgalmi lés Városüzemeltetési 
Bizottság 

   Ügyrendi Bizottság 
 
- Vízterhelési díj bebocsátókra való áthárítása.  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 
 
- Önkormányzati Könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázat kiírása 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
    Ügyrendi Bizottság 
- Polgárőr Egyesületek támogatási pályázatának kiírása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi és Sportbizottság 

 Ügyrendi Bizottság 
 
ÁPRILIS  28. 
 
- Kiskunhalas Város 2007 évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság 
    ÖÉT 
 
- Kiskunhalas Város 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság 

ÖÉT 
 
- Beszámoló a  2007.  évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól.  
Előadó: Dr. Várnai László 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Intézményi felújítási keret felosztása  
Előadó: Dr. Várnai László 
Előkészítésben részt vesz: Erre a célra létrehozott bizottság 
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- Átalakított Művelődési Központ  jogutód non-profit szervezet beszámolója a 2007. 

évi gazdálkodásáról 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Átalakított Halas TV Közösségi és Szolgáltató jogutód  non-profit szervezet 

beszámolója a 2007. évi gazdálkodásáról és műsorszolgáltatási tevékenységéről.  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
 Kristóf Imre ügyvezető 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Városgazda Zrt. beszámolója a 2007. évi gazdálkodásáról. 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
 Valaczkai László vezérigazgató 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
   Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 
- Idegenforgalmi célú beruházások támogatására pályázat kiírása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 
 
- Tájékoztató a partnervárosi kapcsolatokról a Sztríj (Ukrajna) partnervárosi 
megállapodás előkészítése. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Közművelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
- Beszámoló a kiskunhalasi cigányság helyzetéről. 
Előadó: Rostás László  CKÖ elnöke 

Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
 
 
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 
 
- Önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
 
MÁJUS 26. 
-    Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Városüzemeltetési Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Beszámoló a köztemetők  üzemeltetéséről.  
Előadó: Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz:Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési  

Bizottság 
    Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
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- Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok  2007 évi 
gazdálkodásáról és szakmai munkájáról.  

Előadó. Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- 2008/2009 tanévben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározása, a 

feladatellátáshoz szükséges szakmai létszámok módosítása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
   Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
    
- Tájékoztató a vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról 
 ( Környezetvédelmi megállapodás 4.8 pontja szerint) 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
 Farkas István HALASVÍZ Kft ügyvezető 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi, mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság  
 
ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 
 
- Szakmai kitüntetések adományozása 
Előadó: Dr. Várnai László  polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság 
 
- Kertvárosi Általános Iskola igazgató megbízatása  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
- Bernáth Lajos Kollégium igazgató megbízatása.  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
 
 
JÚNIUS 30.   
- Az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Városüzemeltetési 
Bizottság, 

     Ügyrendi Bizottság 
 
- Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság és ÖÉT 
   
- Főépítész tevékenységéről beszámoló.  
Előadó:  Tóth Péter főépítész 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi Városüzemeltetési 

Bizottság, 
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- VIZIKÖZMŰ Társulat tájékoztatója tevékenységéről.  
Előadó:  Vili Gábor társulat elnöke 
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 

Városüzemeltetési Bizottság, 
 

- Önkormányzat és az átalakított  Közművelődési Központ jogutód non-profit 
szervezet közötti közművelődési megállapodás megkötése. 

Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság  
 
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság  
   Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
 
 
Július  - Augusztus nyári szünet 
 
 
SZEPTEMBER 29. 
- Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok 
 
- Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság és érintett bizottságok 
   ÖÉT 
  
- Intézményi minőségirányítási program értékelésének jóváhagyása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
    
- A nemzetközi lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi helyzetéről 

beszámoló. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ifjúsági, Sport és informatikai Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- 2009/2010-ben indítható középiskolai osztályok meghatározása 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 

 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
- Oktatási és Közművelődési Miniszter által adományozható kitüntetésre 

felterjesztés.  
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
   Ügyrendi Bizottság  
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OKTÓBER 27.   
- Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft beszámolója az elmúlt évi 

tevékenységéről. 
Előadó:    Dr. Várnai László polgármester 

Szabó Tamás ügyvezető  
Előkészítésben részt vesz:  Környezetvédelmi, Mezőgazdasági  és Kistérségi 

Bizottság 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

 
- Idegenforgalmi célú pályázatok elbírálása. 
Előadó:    Dr. Várnai László polgármester  
Előkészítésben részt vesz: Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság 
 
- Halasi Városgazda Zrt vezérigazgatói állás betöltésére pályázat kiírása 
Előadó:  Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 

Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

 
NOVEMBER 24. 
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója. 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság 
 
- Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság  
   Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság  
       
- Tájékoztató az önkormányzat 2008 évi költségvetésének III. negyedévi 

teljesítéséről. 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
   Érintett bizottságok 
 
- Pénzügyi ellenőrzés 2009. évi munkatervének jóváhagyása 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Szűts József Általános Iskola igazgatói megbízásra pályázat kiírása 
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Felsővárosi Általános Iskola igazgatói megbízásra pályázat kiírása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Fazekas Gábor Úti Általános Iskola igazgatói megbízásra pályázat kiírása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
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- Bóbita Óvod Igazgatóság vezetői megbízásra pályázat kiírása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Napsugár Óvodák és Bölcsőde vezetői megbízásra pályázat kiírása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- Százszorszép Óvodák Igazgatóság vezetői megbízásra pályázat kiírása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Művelődési, Oktatási és Vallásügyi  Bizottság 
 
- A temetőkről  és a temetkezésről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Lukács László  alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési  

Bizottság 
  
- Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér mértékének megállapításáról szóló 

rendelet módosítása. 
Előadó:   Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 

Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési  
Bizottság 

 
- Ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet  
Előadó:   Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
 
- Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosítása.  
Előadó:   polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 
 
- Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás  igénybevételéről szóló rendelet 

módosítása.  
Előadó:   Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági  Bizottság 
   Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság 
 
- Közterület-használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó:    Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi Bizottság 
   Pénzügyi , Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és kistérségi Bizottság  
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részére, közérdekű 
kérdések és javaslatok megtétele céljából. 
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DECEMBER 15. 
 
- Kiskunhalas város átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság  
   Pénzügyi ,Költségvetési és Gazdasági Bizottság  
    ÖÉT  
 
- Térítési díj és tandíj megállapításának szabályozásáról szóló rendelet 

módosítása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság  
      Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság 
       Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság  
 
- Szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 
   Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
 
- Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.  
Előadó:  Dr. Várnai László polgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság  
     Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
     Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
- Halasi Városgazda Zrt vezérigazgatói állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása. 
Előadó:  Lukács László alpolgármester 
Előkészítésben részt vesz: Ügyrendi Bizottság 

Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság 

 
2008. év városi rendezvényei 

 
 
2008. január 02.    Újévi koncert 
2008. január 22.           Magyar Kultúra Napja 
2008. március 15.        Nemzeti Ünnep 

(Kiskunhalas Város Sajtódíja  - díjátadás) 
2008. április 11.           Költészet Napja 
2008. április 25-tól május 11-ig           VÁROS NAPI RENDEZVÉNYEK     
április 25-május 11-ig               IX. Nemzetközi Csipkekiállítás 
április 25.  Vendég: Horvátország (kiállítás – Halasi 

Csipke Alapítvány)    
2008.május 1-május 4-ig                     38. CSIO****-W Nemzetközi Díjugrató  
      Lovasverseny-Világkupa forduló 

május 3.                                   Városi Kitüntetések átadó ünnepsége  
(Pro Urbe és a Díszpolgári kitüntetések) 

  május 4.    Jászkun redemptiós határjárás 
2008. május 31.    Városi Gyermeknap   
2008. június 6.    Városi Pedagógusnap 
      (Kiskunhalas Közoktatásáért kitüntető díjak) 
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2008. július 1.    Köztisztviselők napja 
2008. augusztus 20. Állami Ünnep- Szent István ünnep 
2008. szeptember 12-14.   XIX. Nemzetközi Szüreti Karnevál 

Aktív Európai Polgárságért”- Partnervárosi 
találkozó – Kultúrák párbeszéde 

2008. október 06.    Aradi Vértanúk Napja 
2008. október 23.    Nemzeti ünnep 
2008. november 11.                             Szociális Munkások Napja  
      (Szociális munkáét kitüntető díjak) 
2008. december 17.    Gyermek Karácsony 
2008. december 18.    Felnőtt Karácsony-ajándék műsor 
2008. december 31. Szilveszteri tűzijáték – Újévi köszöntő 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Valamennyi képviselő 
Valamnnyi főosztályvezető, osztályvezető 
Érintett előadók 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00003 Új napirendi pont 
 
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása. 
 
Írásos előterjesztés  mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
 A rendelet-tervezet 2.§-ában szereplő felsorolásban  a képviselő-testület elé 
javaslatot terjeszthetők között szerepel a Halasi Nemes Tanács   
2007. november 30-án az alakuló ülésen közel 100 helyi vezető személyiség, 
közöttük a testület valamennyi tagja létrehozta a Halasi Nemet Tanács –ot, a város 
társadalmi párbeszédjének kiteljesedési fórumát0, 
, amelyhez erősen kötődniük kell és segítségüket kell kérni abban, hogy minél több 
előterjesztés szülessen, ami a város javát szolgálja   
A Nemes Tanács  ügyvivője a következő egy évben Varga Judit. 
Bármilyen ügyben, amiben a Nemes Tanács dönt azt a képviselő-testület előtt 
bemutatásra kerül. 
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Szabó Károly képviselő: 
 
A Nemes Tanács alakuló ülésén részt vett és azt mondta, hogy ahol  az értelmiségi 
emberek összegyűlnek, abból baj  nem lehet. Korábbi példát is említett, hogy egykor 
vezetők klubjában született meg a felüljáró megvalósításának gondolata is és a 
Halasi Tükör megalapítása is. 
A Nemes Tanács elnevezésével már nem ért egyet. 
Veszélyesnek tartja az elképzeléseket, mert nem kaphatja meg azokat a jogokat, 
amelyeket a város önkormányzati képviselő-testülete megkapott. Kettős hatalom 
körvonalai bontakozhatnak ki. Egy egyesületről van szó, amelynek értelmében pl. a 
Szélkiáltó Egyesület is kaphatna hasonló jogokat. 
Vagy terjesszék ki mindenkire, vagy ettől a szervezettől is vonják meg ezeket a 
jogokat. 
Alpolgármester úr tagja az egyesületnek. Ottani  döntést  előterjesztheti a képviselő-
testület ülésén, utalva annak származási helyére. 
Feleslegesnek tartja a Nemes Tanács beemelését ebbe a szakaszba. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Az elhangzottakon kívül a további rendelkezés törlésére azért kerül sor,  mert a 
feladatot  a kistérségi társulás  vette át. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. 
 
 
No: 5  
 
 Szavazás: Nyílt  >302< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 14:09:51 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   73.91%   70.83% 
 Nem                 2     8.70%     8.33% 
 Tartózkodik                 4   17.39%   16.67% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város Képviselő-
testületének  1/2008.(I.30) sz. rendeletet az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2008.(I.30.) sz. 
rendelete 

 
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

8/2007.(III.7.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet  11.§-a  az  alábbiak szerint módosul: 
 
„A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente 8 alkalommal, az 
éves munkatervében előre meghatározott időpontban tart ülést.   A képviselő-
testület    július és augusztus hónapban  szünetet tart.   
 

2.§ 
 

A rendelet  15.§  (3) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
„(3)  A Képviselő-testület elé javaslatot terjeszthet: 
• A polgármester, 
• az alpolgármester, 
• a jegyző, 
• a képviselő-testület  bizottságai, 
• a képviselő, 
• Halasi Nemes Tanács ügyvivője.   
  

3.§ 
 

A rendelet  48.§-a  hatályát veszti.  
 
(„Körjegyzôség 
(1)  Imrehegy Község Képviselô-testülete 1/1990. Kt.h. számú, 1990. december 21-én 
kelt határozatával, figyelemmel Kiskunhalas Város Képviselô-testülete tagjainak 
1990. december 21-i döntését rögzítô jegyzôkönyvre, valamint városi képviselô-
testület 1/1991. Kth. számú, 1991. január 14-i ülésén hozott határozatára,  
visszamenôlegesen 1991. január 1-i hatállyal, Kiskunhalas székhellyel 
körjegyzôséget hozott létre. 
 (2)  A körjegyzôi feladatokat a városi jegyzô látja el. 
(3)  A körjegyzô vagy megbízottja Imrehegy  községben heti egy alkalommal köteles 
ügyfélfogadást tartani. “) 
 
A módosítással  egyidejűleg a rendelet §. számozása  4.§-tól egy számmal csökken. 
 

 
 

4.§ 
 
A rendelet  4.sz. melléklete  F.) pontja  az alábbiak szerint  módosul és a  G.) pont 
törlendő.  
A törlés miatt a  felsorolás  értelemszerűen módosul:  
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F.) Családsegítő szolgálat, házi segítségnyujtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, közösségi szolgáltatások, támogató szolgálat, idősek 
nappali ellátása/idősek klubja, idősek otthona, idősek átmeneti otthona, 
fogyatékosok otthona, hajléktalan szállás, szociális étkeztetés, 
gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona. 
 
 

5.§. 
 

A rendelet  kihírdetése napján lép hatályba. “ 
 
 

00004 Új napirendi pont 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Polgármester alpolgármester illetményének, költségtérítésének 
megállapítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Bejelenti  személyes érintettségét és azt, hogy nem vesz részt a szavazásban. 
 
Lukács László  alpolgármester:  
 
Bejelenti  személyes érintettségét és azt, hogy nem vesz részt a szavazásban. 
 
Szabó Károly  ügyrendi bizottság elnöke: 
 
Részletesen ismerteti az előterjesztés pontos tartalmát. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a  vitát lezárja és  kéri a képviselők szavazatát a határozat-
tervezetre vonatkozóan. 
 
No: 6  
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 Szavazás: Nyílt  >303< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 14:11:50 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
9/2008. Kth 
Polgármester és alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
 

1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
többször módosított 1994. évi LXIV. tv. 3.§ (2)  bekezdésében  foglaltak alapján 
dr. Várnai László polgármester illetményét 2008. január 1-től 521.775.-.-Ft/hó, 
költségtérítését 115.000.-Ft/fő   összegben állapítja meg. 

 
2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
többször módosított 1994. évi LXIV. tv. 3.§ (5)  bekezdésében  foglaltak alapján 
Lukács László  alpolgármester illetményét 2008. január 1-től 448.500.-Ft/hó, 
költségtérítését 82.000.-Ft/hó   összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kristóf Sándorné aljegyző 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
Dr. Várnai László polgármester, 
Lukács László  alpolgármester, 
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00005 Új napirendi pont 
 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági 
tagok és tanácsnokok  tiszteletdíjáról szóló rendelet. 
 
Kristóf Sándorné aljegyző: 
 
Törvényi változás miatt a hatályos rendelethez képest egy lényeges módosítást 
tartalmazó rendelet-tervezetet terjesztett be. A korábbi rendeletek hatályon kívül 
helyezésével egy új rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
A hatályos rendelethez képest  lényeges módosítás a tiszteletdíjak mértékének az 
esetleges kötelezettségszegés esetén alkalmazható mérséklési lehetőség, amelyet 
magasabb szintű jogszabály tesz lehetővé. 
Másik lényeges módosítás a jelenlegi tiszteletdíj 5%-os emelése, amely  a 2008. évi 
költségvetésben meghatározott köztisztviselői illetményalap módosítás mértékével 
egyezik meg. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Jelzi, hogy a tiszteletdíj emelése akkor történik meg, amikor a köztisztviselői alap 
változik. Ekkor változik a tisztségviselők illetménye is, ami egy zárt logikai rendet 
tartalmaz. 
 
Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
 
No: 7  
 
 Szavazás: Nyílt  >304< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 14:15:01 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 2/2008(I.30) 
sz. rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2008 (I.30). sz. 

rendelete 
 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és 
tanácsnokok tiszteletdíjáról 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994.évi LXIV.  törvény  (továbbiakban: Ptv.) 17.§-ában kapott felhatalmazás alapján 
a képviselő-testület tagjai, bizottság elnökök és tagok, valamint a tanácsnok 
tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

RENDELET HATÁLYA 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselőkre  állandó bizottságok elnökeire, 
tagjaira és a tanácsnokokra a megválasztásuk időpontjától a megbízatásuk 
megszűnéséig. 

 
(2) Nem állapítható meg tiszteletdíj  mindaddig, amíg a képviselő nem tesz eleget 

a 2000. évi XCVI törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 
 

(3) Nem állapítható meg tiszteletdíj a polgármesternek és az alpolgármesternek. 
 
 

 
TISZTELETDÍJ MÉRTÉKE 

 
2.§ 

 
(1) A képviselői tiszteletdíj  (alapdíj)  mértéke :  83.000.-Ft  
        
(2) A  bizottság elnökét az alapdíjon felül kiegészítő tiszteletdíjként 44.100.-Ft.  

illeti meg.  
a)  Ha a bizottság elnöke más bizottságnak is tagja  kiegészítő tiszteletdíjként 

60.900.-Ft illeti meg.  
                 b)  Ha a bizottság elnöke  két bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként 

74.700.-Ft. illeti meg.  
 

(3) A bizottság képviselő tagját kiegészítő tiszteletdíjként  16.800.-Ft. illeti meg.  
Ha a képviselő két bizottságnak tagja, kiegészítő tiszteletdíja  33.600.-Ft.  
 

(4) A nem képviselő bizottság tagját kiegészítő tiszteletdíjként  16.800.-Ft. illeti 
meg.  
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(5) A tanácsnokot kiegészítő tiszteletdíjként - más tisztségek egyidejű betöltése 
esetén is -     
74.700.-Ft. kiegészítő tiszteletdíj illeti meg.  

 
TISZTELETDÍJ MÉRSÉKLÉSE, MEGVONÁSA 

 
3. § 

 
(1) A képviselő kötelessége és így a 2. § -ban  meghatározott tiszteletdíj teljes 

összegű kifizetésének feltétele, hogy a képviselő minden képviselő-testületi 
ülésen illetve - amennyiben bizottság tagja - minden bizottsági ülésen részt 
vegyen.  A képviselői kötelezettségét megszegő képviselővel, illetve bizottság 
tagjával  szemben a képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerint jár el. 

 
(2) A képviselő-testületi és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a 

jegyzőkönyv igazolja.  
 

(3) A képviselő-testület tagjának és a bizottság nem képviselő tagjának 
tiszteletdíját  25 %-al  csökkenteni kell abban a hónapban, amelyben 
igazolatlanul maradt távol a képviselő-testület, illetve a bizottság 
üléséről. 

 
(4) Igazoltnak tekintendő az a képviselő-testület, bizottsági ülésről 

történő távolmaradás, amelyet a polgármester, vagy a bizottság elnöke 
igazol. 

  
(5) Ha az adott hónapban képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés nem volt, a 

tiszteletdíj teljes egészében megilleti a képviselőt, illetve a bizottság tagját. 
 

(6) A távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a tárgyhót követő kifizetéseknél 
kell számításba venni. 

 
(7) A tiszteletdíj kifizetéséről  a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

gondoskodni.  
 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
4.§ 

 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a  3. §  (1), (3), (4), 

(6) bekezdés kivételével  visszamenőleg 2008. január 1-től kell alkalmazni.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/1995.(II.24.). sz. 

rendelet és az azt módosító 18/1995.(V.29.), 26/1998.(XI.24.), 9/2000.(II.29.), 
9/2001.(III.01.), 5/2002.(II.18.), 23/2002.(XI.28.), 19/2003.(VIII.31.), 2/2005. 
(II.02. számú önkormányzati rendelet. „ 
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00006 Új napirendi pont 
 
 
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal létszámának megállapítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Ferenczi Mária  jegyző: 
 
Ismerteti, hogy 2007. december 31-vel megszűnt Imrehegy Körjegyzősége.  Négy  fő 
köztisztviselő látta el Imrehegyen a  feladatokat. A vonatkozó személyi jellegű 
kiadásokat Imrehegy település képviselő-testületének költségvetéséből biztosította.  
2008. január 1-től átkerültek Kecel városhoz és  az ottani jegyző lett a munkáltatói 
jog gyakorlója. Így az elmúlt évben megállapított 104 fő köztisztviselői létszám 100 
főre csökkent a Polgármesteri Hivatalban. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 8  
 
 Szavazás: Nyílt  >305< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 14:16:21 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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10/2008. Kth 
Polgármesteri Hivatal létszámának megállapítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
létszámát 2008. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- köztisztviselői törvény . hatálya alá tartozó  :         100 fő 
- közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó  :            7 fő 
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó :              7 fő  
Összesen :                                                         114 fő  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kristóf Sándorné aljegyző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00007 Új napirendi pont 
 
 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ és Kulturális közművelődési 
Kht.  alapító okiratának módosítása a Kht non-profit Kft-vé alakításával. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Az előterjesztésben 17 tevékenységi kör szerepel. Hány tevékenységi kör volt a 
Művelődési Központnál az előző alapító okirat szerint? 
 
A Művelődési Központ tevékenységi köréből sok az új Városmenedzser Kft-hez kerül 
át. Miért volt erre szükség? 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Tevékenységi körök áttekintése egyszerűsítést von maga után. Van átfedés az új 
társaság tevékenységi körében, de azt  szándékosan csoportosították oda. Több 
alkalommal áttekintették, azért is van új változatban az előterjesztés. Legutoljára  a 
jegyzőasszonnyal egyeztették, ezért  ez a változat véglegesnek tekinthető már. 
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Előterjesztés azért született, mert mulasztásban vannak,  hiszen a Felügyelő 
Bizottsági tagság  nincs átvezetve, és   Király Gábor ügyvezető sem jegyezhető be  az  
említett módosítás nélkül. 
Az ügyvezető személye pályázati kiírással módosul ismét, amikor újabb bejegyzést 
kell kérni. 
Korábbi koncepció szerint az üzletrész bekerül a Zrt-hez, így ha valami most elmarad, 
az pótolható lesz a későbbiekben. 
 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
No: 9  
 
 Szavazás: Nyílt  >306< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 14:20:23 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   78.26%   75.00% 
 Nem                 2     8.70%     8.33% 
 Tartózkodik                 3   13.04%   12.50% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
11/2008. Kth 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Közhasznú Társaság 
alapító okiratának módosítása, a Kht. non-profit Kft-vé alakításával. 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális 
és Közművelődési Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítását, és a 
társaság elnevezését Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 
közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre 
módosítja. 

 
2.) A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a non-profit korlátolt felelősségű 

társaság a közhasznú társaság jogfolytonos jogutódja. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kht. alapító 
okiratának módosításához szükséges cégeljárási intézkedéseket megtegye, 
illetve a cégeljárás költségeihez a fedezetet a költségvetés terhére 
rendelkezésre bocsássa.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Király Gábor ügyvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

2008. 01.28. 
 
amellyel az 1. pontban megjelölt Alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. 
IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI 
törvény (Kszt.) rendelkezései alapján, nem jövedelem szerzésre irányuló gazdasági 
tevékenység folytatására létrehozza az alábbi 
 

NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT.   
 

I. 
A Társaság alapítója: 
     KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
     6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
     Képviseli: Dr. Várnai László polgármester 

 
II. 

 
A Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:  
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
 
A Társaság rövidített elnevezése: 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. 
 

III. 
A Társaság székhelye: 
6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 8. 
A Társaság telephelye: 
6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. 

 
IV. 

 
A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységei: 
17.23 '08 Irodai papírárú gyártása  
18.12 ’08 Nyomás (kivéve: napilap)  
18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
18.14 '08  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás 
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
58.11 ’08 Könyvkiadás 
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58.12 ’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 
59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése                
81.10 ’08 Építményüzemeltetés  
59.14’ 08 Filmvetítés 
85.52’ 08 Kulturális képzés 
93.29’ 08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
A Társaság főtevékenysége: 
90.04 ’08 Művészeti létesítmények működtetése 
A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését követően 
kezdheti meg. 
 

V. 
A Társaság időtartama, üzleti éve: 
határozatlan idő. 
(Az első üzleti év a jelen szerződés aláírásának napján kezdődik és december 31-én 
fejeződik be) 

VI. 
 
A Társaság törzstőkéje:   
4.000.000 Ft, azaz négymillió forint összegű készpénz.  
 
Az egyes tagok törzsbetétei a következők: 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzata pénzbeli betétje       4.000.000 Ft,     
azaz négymillió forint, amely teljes egészében készpénz. A törzsbetétek teljesítésének 
megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.  
Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkezik. 
 

VII. 
Az üzletrész: (Gt. 121–123. §) 
A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez 
igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.   
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez 
meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. 
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a korlátolt felelősségű 
társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján 
gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.  
 A jelen szerződéssel létrehozásra kerülő korlátolt felelősségű társaságban az alapító 
tag törzstőke hányada 100%. 
Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági üzletrész 
kivételével szabadon átruházható. 
A Gt. 169. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem 
szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a 
törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá 
válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.  
 

VIII. 
A nyereség felosztása: 
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A nyereséget a tagok között törzsbetétjük arányában kell felosztani. 
 

IX. 
A Társaság szervezete:  
A társaság szervei:                                                    A.     Alapító tag 

          B      Ügyvezetés 
 

A. Alapító tag  
 
Az alapító tag a Gt. 168. § (1) bekezdés szerint dönt az egyébként törvény szerint 
taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető tisztségviselőket írásban 
köteles értesíteni.  
A befizetett törzsbetétek minden 100. 000 forintja egy szavazatra jogosít. 
A taggyűlés (alapító tag) kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141.§ (2)) tartozik:  
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;  
d.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
g.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
h.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 

elrendelése; 
i.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
j.) a Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 
k.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
l.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§.b pont), illetve 
élettársával köt; 

n.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

o.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló 
által történő megvizsgálásának elrendelése; 

p.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének 
jóváhagyása; 

q.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
r.) a Társasági szerződés módosítása; 
s.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t.) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
u.) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása; 
w.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal.  
                                                          
B. Ügyvezető  
A Társaság ügyvezetője:  
Király Gábor (1957.12.24., an.: Bakonyi Gizella)  
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 20. 
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A Társaság ügyvezetőinek megbízatása határozatlan időre szól.  
Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.  
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Király Gábor gyakorolja. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel 
kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150.§ (2-4) bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az 
ügyvezető tudomásul veszi.   
 

X. 
A Cégjegyzés: 
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét ö n á l l ó a n írja a Társaság 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a hiteles aláírási 
címpéldány szerint. 

XI. 
 
A Felügyelő Bizottság: 

 
A Társaság tagja háromtagú Felügyelő Bizottságot hozott létre a Társaság 
működésének ellenőrzésére, melynek tagjainak megbízatása öt évre szól. Az  
alapításkor kijelölt Felügyelő Bizottság megbízatása 2007. június 01-től, 2011.  május 
31.-ig szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai, a következők: 
 
Dr. Szabó Klára ( Szabó Klára) 6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/A. 
 
Hunyadi Péter (Dankó Márta) 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 54.     
        .                                                
Brassó Imre Albert (Madarász Klára) 6723 Szeged Olajos u. 6/A.  
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozóan a törvényben meghatározott 
kizáró ok nincs, megválasztásukat elfogadták. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg, a tag hagyja jóvá. 
 
A jogszabályban meghatározott véleményezési jogot a Felügyelő Bizottság 
főszabályszerűen ülésen gyakorolja. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja 
össze írásban. A meghívóban az ülés napirendi pontjait is rögzíteni kell. A meghívót a 
Felügyelő Bizottság tagjainak ajánlott levélben kell elküldeni, az ülést megelőző 15 
nappal. Halaszthatatlan döntés esetében rövid úton (telefax, e-mail) is el lehet 
küldeni a meghívót  és a 15 napos határidőnél rövidebb időn belül.  
 
A Felügyelő  Bizottság az ülést követő 8 napon belül köteles véleményét írásban a 
polgármester rendelkezésére bocsátani. 
Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottságülésen kívül is gyakorolhatja a 
véleményezési jogot. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy a napirend 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles eljuttatni véleményét a döntést 
hozóhoz.  
 
A Felügyelő Bizottság egyetértése szükséges a könyvvizsgáló szervezet illetve a 
könyvvizsgáló személyére vonatkozóan. A javaslatot a fenti személyre a Felügyelő 
Bizottság egyetértésével az ügyvezetés teszi meg. A javaslattételre az alapító 
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felhívásának kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A felhívást írásban, 
vagy rövid úton is megteheti az alapító tag.   
 
A Felügyelő Bizottságra valamint tagjaira a Gt.-ben és más jogszabályokban 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 
A könyvvizsgáló: 
 
A Társaságnál öt évre megválasztott könyvvizsgáló működik, a Gt.-ben és más 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátására. Kijelölt 
könyvvizsgáló megbízatása 2003. április 28-tól, 2008. április 28-ig szól. A 
könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők 
bármelyike tesz javaslatot az alapítónak. 
 
A Társaság megválasztott könyvvizsgálója: 
SZALONTAI Könyvvizsgáló Betéti Társaság  
(6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. 3 em. 7. ajtó) 
Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma:…………….. 
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: 
Név: Szalontai Mária 
Anyja leánykori neve: Farkas Mária 
Kamarai ig. száma: ……………. 
Lakcíme: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. sz. alatti lakos, akinek megválasztását 
illetően összeférhetetlenségi ok nincs, és aki a megválasztását külön nyilatkozattal 
elfogadta. 
 
A könyvvizsgálóra egyebekben a Gt.-ben és más jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározottak az irányadóak. 
 

XII. 
A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése: 
A Társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az 
alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból 
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a fennmaradó vagyon a tag 
törzsbetétjeik arányában illeti meg. 
A non-profit gazdasági társaság megszűnik, ha:  
a.) a Társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési 

feltétel megvalósult; 
b.) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;  
c.) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. törvény másként rendelkezik; 
d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e.) jogszabály így rendelkezik; 
f.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h.) a Gt.-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
 
A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. (Gt. 65.§.) 
 

XIII. 
A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
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A Társaság a tevékenységét jogutód társaságként 1995. december 18. napján kezdte 
meg. 
A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt non-
profit  korlátolt felelősségű társaság előtársaságaként működik.  
A Gt. 15.§ (2) alapján a Társaság társasági szerződésben kijelölt ügyvezetője a 
korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az 
előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a 
megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) 
toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a 
megkötött jogügyletek – ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be – az alapító által 
megkötött ügyletnek minősülnek.  
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a korlátolt felelősségű 
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a 
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.  
A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt 
helybenhagyólag írta alá. 
 
Kiskunhalas, 2008. január 28. napján. 
 
                                                                                       
Dr. Várnai László                                                                  Király Gábor 
   polgármester                                                                       ügyvezető            
 

 
 

00008 Új napirendi pont 
 
 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Kht átalakítása után non-profit 
társaság ügyvezetői tisztség betöltésére pályázat kiírása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 10  
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 Szavazás: Nyílt  >307< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 14:21:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   86.96%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 3   13.04%   12.50% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
12/2008. Kth 
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési  non-profit Kht. 
Ügyvezetői tisztség betöltésére pályázat kiírása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 
Művelődési Központ Kht. átalakulás non-profit kft. ügyvezetői tisztség betöltésére az 
alábbi pályázat kiírását fogadja el. 
 
 

PÁLYÁZAT 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális 
és Közművelődési Kht. jogutódjaként létrejövő non-profit kft. /6400 Kiskunhalas, 
Bokányi Dezső u. 8./ ügyvezetői állására pályázatot hirdet. 
 
Képesítési feltétel: felsőfokú (főiskolai, egyetemi) közművelődési végzettség, legalább 
5 év szakirányú gyakorlat. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30. 
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője, Polgármesteri Hivatal, 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
A megbízás kezdő napja: 2008. június 1. a megbízás időtartama 5 év. 
Illetmény: megállapodás szerint. 
Egyéb feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, 
erkölcsi bizonyítványát, iskolai végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló 
okmányok hiteles másolatát, a Kht. működtetésére, vezetésére és a fejlesztési 
elképzelésekre  vonatkozó szakmai tervezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00009 Új napirendi pont 
 
 
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Halas TV Közösségi és Szolgáltató Kht alapító okiratának 
módosítására határidő elfogadása. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
December 17-én  az előterjesztés szakmai indokolását már megtette a képviselő-
testület előtt. Egy ígéret alapján levették napirendről az előterjesztést. Abban 
egyeztek meg a kabinet ülésen, hogy az ORTT-től hivatalos állásfoglalást kérnek, 
hogy  az átalakításban jogszerűen tervezzenek. Az  nem rejt most magában veszélyt 
a frekvencia biztosítás  tekintetében. 
2008. január 24-én érkezett egy levél, amely lapján  megerősítést nyert, hogy egy 
pont kivételével az eredeti előterjesztés véghez vihető, sőt támogatható. Az egy kivétel 
„ Az általános pályázati feltételek szerint  a többségi önkormányzati tulajdonban álló 
műsorszolgáltató társaság vezetőjét csak pályázat útján a társasági törvénynek a 
vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályainak figyelembe vételével lehet kinevezni.” 
Erre figyelemmel az előterjesztés 5. pontja tartalmazza,  a társaság irányításához  
kapcsolt  új társügyvezetőt és a pályázat kiírását. 
Ennek elfogadását kéri a képviselő-testülettől. 
 

Kérdések 
 
Váradi Krisztián  képviselő: 
 
Ilyen  fontos kérdésben  miért  most osztják ki az előterjesztést  egy jogi 
szakvéleménnyel, amit nincs idő  értelmezni. Más napirendi pontok tárgyalásával 
párhuzamosan ez elég nehéz dolog. Az érkeztető bélyegző szerint a levél január 24-én 
megérkezett. Amennyiben pénteken megkapják, át tudják tekinteni hétfőig. 
 
Miért van  szükség a Halas TV ilyen átalakításra? A 15 éve jól működő társaságot 
miért kell a képviselő-testület hatásköréből egészében kivenni és a Zrt holding 
csoportjába tulajdonként odaadni? 
 
Mi indokolja a kettős ügyvezetést? 
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Lukács László  alpolgármester: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva felhívja a képviselőtársának figyelmét, hogy az 
előterjesztés választ ad minden kérdésére.  
December 17-ére erre vonatkozóan már megtörtént az összes bizottsági 
véleményeztetés. A testületi ülés napirendjéről vették le pontosan azon okból amit a 
bevezetőjében ismertetett. Az ORTT-től várták a válaszlevelet. Nem akarták húzni 
tovább az időt, mert fél éve  ezt a testület már eldöntötte. Ez a rendszer 
mindenképpen előnyös. Senki nem mondta azt, amit idézett Váradi Krisztián, hogy 
bárki is bántani akarná a helyi médiát. 
Az átalakítás további bevételekhez és befektetéshez juttatja ezt a médiát, hogy a 
jelenlegeinél még  jobb legyen. 
Kéri az előterjesztés támogatását. 
 

Hozzászólások 
 
 
Kószó János képviselő: 
 
Az egész konstrukcióval nem ért egyet. Nem fogja megszavazni, de néhány dologra  
felhívja a figyelmet. 
Érdekes úgy pályázatot kiírni, hogy egy konkrét közgazdaságtudományi végzettség a 
megfelelő egy média szervezet irányítására. Amennyiben valakinek média típusú 
végzettsége van, nem alkalmas erre a feladatra és azon kívül német és angol 
nyelvvizsga is szükséges?  Miért lehet odaírni, hogy hívják az illetőt és csak az 
pályázhat?  Ez teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy ez egy személyre van kiírva.  
A nyelvvizsga miért pont angol és német? Miért nem  francia? Azért mert az illetőnek 
az a kettő nyelvvizsgája van? 
Nem kellene ilyen tendenciózus kiírásokat előterjeszteni. 
Azon kívül, hogy az egész konstrukció nem  kellően alátámasztott. 
A szervezet  politikamentességéhez jegyzi meg  – alpolgármester mondta - hogy 
Városgazda Zrt vezetőinek és munkatársainak kiválasztása nem a város feladata 
volt, hanem a FIDESZ Frakcióé.  
Tehát nyilvánvaló, hogy a szervezet „ politikamentes” .  Nem úgy mint a képviselő-
testület ami nyilvánosan ülésező politikai irányzatokat képviselő emberek együttese, 
és ahol meg lehet hallgatni a véleményeket.  
Ott nem lehet, csak a végeredményről lehet tudomást szereznie a városban. 
Itt is  szerepel a 290 E Ft bruttó havi munkabér  és egyéb juttatások. Nem tisztázott 
az sem, hogy ha  a Zrt-nél vezető pozícióban lévő pályázna, akkor azon a vezetői 
illetményen felül kapná-e a 290 E Ft havi bért. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Pályázati kiírás egy társügyvezetőre vonatkozik. A jelenlegi ügyvezető nem tud 
pályázni maga mellé egy másik ügyvezetői állásra. Ebből a szempontból érdektelen, 
hogy  személyét illetően a feltételek jók vagy nem jók. 
A 290 E bruttó bér a jelenlegi ügyvezető béréhez igazított.  
Amennyiben a Városgazda Zrtr. alkalmazottja  pályázik, akkor ott félállása lesz és itt 
lesz teljes állása. 
Az előterjesztéssel nincs semmi baj. A pályázati kiírás azért ilyen rövid határidejű, 
mert szeretnék ha a február 25-i ülésen erről lehetne dönteni és március 1-vel az 
átalakított cég tudná folytatni a munkáját. 
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Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Ez a szándék széles visszhangot okozott a városban. Különösen azért, hogy a halasi 
média kikerül az önkormányzat   tulajdonából. Egyre szélesebb körben nyilvánul meg 
a lakosság e tekintetben. 
SZMSZ 57. §-a szól a helyi népszavazásról.  Úgyis lesz népszavazás. A képviselők 
egynegyede jogosult kérni  a polgármestertől a  népszavazás elrendelését. Lehetne a 
tárgya, hogy mi a város véleménye: „A Halas TV maradjon önkormányzati 
tulajdonban vagy kerüljön át egy társaság tulajdonába” , ami szintén irányítja és 
befolyásolja az újságot. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Decemberben már előterjesztették, hogy Dr. Szarvas Tibort szeretné az 
alpolgármester úr a második számú  ügyvezetőnek, aki most a Zrt  egyik jelenlegi 
igazgatója. 
A 2007. december 17-i képviselő-testületi ülésen Kristóf Imre főszerkesztő a 
közmeghallgatáson elmondta azokat a tényeket, amely szerint semmiféle egyeztetés 
nem volt, senki nem tudta, hogy mi készül.  
Erre az alpolgármester úr azt mondta, hogy  politikai intencióktól vezetve állt ki az 
ügyvezető úr. 
Akkor vissza kellett vonni az előterjesztést, mert az ORTT állásfoglalást nem 
ismerték. 
Most már tudják, hogy végrehajtható az átalakítás és az ügyvezető személyére elég 
egyértelmű pályázati kiírást terjesztettek elő. 
Számára ez az előterjesztés nagyon aggályos, mert a Halas TV a nyilvánosság egyik 
legfontosabb csatornája. A várost érintő legfontosabb döntések a képviselő-testületi 
ülésen születnek. A nyilvánosság felé  a TV-n keresztül jut el az információ. 
Amennyiben kikerül az önkormányzat hatásköréből olyan szervezethez, ahol 
egyértelmű, hogy 13 szavazattal a FIDESZ frakció által eldöntött személyek kerülnek 
be vezetőként, mi várható? A Zrt vezetőit nem a város lakossága választotta meg, 
mint ahogy a képviselő-testületét. 
Alpolgármester úr is számtalanszor kimondta, hogy törvénytelenül működik a helyi 
média. Pajor Kálmán képviselő úrtól rendszeresen megkapja a média, hogy a helyi 
MSZP szócsöve, és képviselői túlreprezentáltak. 
Leplezetlenül saját kézbe szeretnék venni a helyi médiát, mert ahogy most működik, 
az a FIDESZ Frakciónak nem megfelelő. 
Véleménye szerint az eddigi rendszerben jól működött a helyi média. Kiskunhalas 
város lakosságának igényét maximálisan kiszolgálva. 
Készült egy felmérés a Halas TV nézettségéről, a Halasi Tükör olvasottságáról és 
olyan adatokat olvashattak ebben, ami az országos sajtónak is jól jönnének.  Semmi 
nem indokolja  az átalakítását. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
A helyi népszavazás lehetőségének felvetésre reagálva mondja el, hogy ez az 
előterjesztés korábbi döntés alapján került ide. Tavaly nyáron, amikor a Városgazda 
Zrt alapító okiratát elfogadták, a határozat tartalmazta, hogy valamennyi városi cég a 
Városgazda Zrt hatáskörébe kerül. Akkor 2007 decemberi határidőt állapítottak meg, 
de a határidő csúszása az alapszándékot nem változtatta meg. 
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Horváth Etelka képviselő: 
 
Ilyen jelentős horderejű előterjesztést, ami  a sajtó, a nyilvánosság kérdéséről 
rendelkezik, a megtárgyalását megelőzően  alig 1-2 órával hamarabb kaptak meg,  
ezért áttanulmányozni sem volt idejűk. 
Már a felületes áttekintéskor is megakadt a szeme azon, hogy a pályázati kiírás a 
halasi sajtó ügyvezetői munkakörének  betöltésére közgazdaságtudományi  egyetemi 
végzettséget ír elő. Ez számára akkor is elfogadhatatlan volt, amikor még nem tudta, 
hogy emellett van a Halasi Tükörnek egy szakmai ügyvezetője is.  
Ez az előterjesztés arról szól, hogy  alig 12 fős kollektíva két ügyvezető irányírása 
alatt fog dolgozni, lesz egy szakmai igazgatjuk és lesz az un. közgazdasági 
igazgatójuk. Efelett  áll a Városgazda Zrt vezérigazgatója.  
Megint arról szól az előterjesztés, hogy kinek milyen pozíciót tud a többségi irányítás 
biztosítani Kiskunhalason. Kreálnak egy újabb ügyvezetői munkakört, amire 
valójában nincs is szükség, mert a Városgazda Zrt-t azért hozta létre a többség hogy 
közgazdaságilag a magába olvasztott társaságokat felügyelje. Minek akkor még  a 
szakmai ügyvezető mellé  ugyanazzal  a feladattal megbízott újabb ügyvezető 290 E 
ft-os havi bruttó bérrel plusz egyéb juttatásokkal? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Jó ötletnek tartja Dr. Nagy Lajos képviselő  népszavazási kezdeményezését  amihez 
csatlakozik. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Az előterjesztés  valóban egy döntés végrehajtása. A döntés arról szól, hogyan lehet  
a halasi médiát gyámság alá helyezni. 
Ehhez  az új többség asszisztál és egy új birodalmat próbál építeni. 
Erre nincs szükség. Azt a felügyeletet amit a képviselő-testület szeretne gyakorolni, 
arra most is lehetősége van. 
Csatlakozik Horváth Etelka képviselő véleményéhez. Komoly kenyér gondok 
indokolhatják a döntés végrehajtását. 
 
Ez kapcsolódik az előző napirendi pontban tárgyalt témához, miszerint a Halasi  
Nemes Tanács  - aminek ő is tagja - alakulásával egyetért ,de azzal a joggal, amivel a 
képviselő-testület felhatalmazta, azzal nem. 
 
Két dolog kapcsolódik egymáshoz. Minden bástyát el kell foglalni, - tette ezt a 
kijelentést az alpolgármester egy blogjában - most is ennek tanúi. Ezt elfogadni nem 
tudja. 
 
Helyi népszavazást sem támogatja. Sokkal korábban kellett volna ezt 
kezdeményezni, amikor a Városgazda Zrt alakult. 
Ma már menet közben vannak és nem sokat számít, hogy a helyi média is alátartozik 
vagy nem. 
Az előterjesztést nem fogadja el. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Tudomása szerint ezentúl is kiszolgálja a Halas TV a halasi lakosság igényeit, talán 
még jobban mint eddig.  
Új amit hall. Önkormányzat felügyelete alól kikerül a Halas Tv, mondja Váradi 
Krisztián. Azt nem tudta, hogy felügyelet alatt áll a helyi média  
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A FIDESZ-KDNP Frakció egyszer sem szólt bele  a Halas TV működésébe és 
semmiféle cenzúrát nem alkalmazott.  Meglepődve tapasztalja, hogy erről nyíltan 
beszélnek. Éppen ez a jelenség nem kívánatos a médiánál, hogy a képviselő-testület 
egy része kontroll alatt tartja a Halas TV-t  és ezt féltsék most. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Aggályai vannak neki is. Halas TV -be a Halasi Tükör is bele tartozik Pajor Kálmán 
többször kritizálta már a médiákat. A beavatkozás másik módja a támogatás 
megítélése során  volt. 
Jövőre vonatkozóan vannak olyan félelmei, hogy a Halasi Tükör egy FIDESZ üzemi 
lappá válik, már nem elég  a  kiskőrösi Régió Napló. 
A Halas TV pedig egyfajta ipari kamerává változhat.  
 
Érdeklődik, hogy  meddig fogja még a Halas TV egyenesben közvetíteni a képviselő-
testületi ülést, mert elég régóta történik ez és ezen a fórumon elmondhatták 
véleményüket. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Pajor Kálmánnak nincs fogalma az önkormányzati  felügyeletről. Összekeveri a 
cenzúrával. Nem a szerkesztés van az önkormányzat felügyelete  alatt, hanem 
önkormányzati tulajdonú a társaság  és az ügyvezetőt a képviselő-testület nevezi ki, 
itt fogadják el az üzleti tervüket, éves beszámolójukat. A közszolgálati szerződést itt 
hagyják jóvá. Ez az önkormányzati kontroll. 
 
Erre célzott, és ez kerül ki a önkormányzat  kezéből. 
Ahogy átkerül a Városgazda Zrt-hez, már egyetlen képviselőnek nem lesz beleszólása 
a felsorolt kérdésekbe, hanem  mindenben a Zrt vezetése dönt majd. 
 
A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát  sokszor kritizálták a többség oldaláról, amit 
nehéz betartani akkor, ha a többség az arról szóló  vitában meg sem szólal. Az érvek 
nincsenek egyensúlyban véleménye szerint. 
  
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Megdöbbenve hallgatta az eszmefuttatásokat.  Már  a bástya elfoglalásról is szó volt.  
Eddig nem lehetett panaszra okuk, talán most félnek, hogy más is beleszólhat a helyi 
ügyekbe?  
Hiába szóltak amikor ellenzékben voltak, a többség mindig azt csinálta, amit akart.  
Megnyugtatja Kiskunhalas város lakosságát, hogy ezután is lesz Halas TV és 
nézhetik azt. 
Népszavazás kezdeményezését is érdekesnek tartja. Amikor a hatalmukat féltik, ez 
is eszükbe jut.  
Pozíció kreálás is elhangzott. Visszautalhatna az elmúlt évekre, amikor mindenhová 
az akkori többség juttatott embereket. 
Nem kell attól félni, ha másfajta gondolkodású emberek is pozícióba kerülnek. 
Másik oldalon bevett szokássá válik, hogy a képviselők nevével viccelődnek. 
Ízléstelennek és áldemokratikusnak tarja Választóik felhatalmazásából ülnek itt 
képviselőként. Gúnyolódásaikkal nem csak a képviselőket, hanem az őket 
megválasztó állampolgárokat is megsértik, akik Kiskunhalason laknak. Ezentúl kéri, 
hogy  ne viccelődjenek a nevekkel. Tőlük ezt még nem kapták meg. 
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Kiegyensúlyozott média megjelenése nem biztosított, a  halasiak ezt  el tudják eldöni. 
Ne féljenek az új döntésektől. Ők bátran vállalják fel azt és bízik abban, hogy 
Kiskunhalas város javát szolgálják ezzel. 
 
Kószó János  képviselő: 
 
Nem tudja hogyan kerül szóba az MSZP korábbi hatalma, mert több mint egy éve a 
FIDESZ többség kezében van a város irányítása. Az intézményrendszerük és 
gazdasági társaságok irányítása is. 
Nem félnek semmitől, csak fel vannak háborodva az arcátlan és pőre egyirányú 
kötődések miatt. 
Elviszik a Halas TV irányítását a Városgazda Zrt alá, és nem lesz alkalom a 
döntéseket a nyilvánosság előtt megvitatni. Ez nem korrekt eljárás és ha valaki 
ebben rosszat sejt és rosszat feltételez, teljes oka megvan rá, mert ez a döntés a 
rossznak  melegágya. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Mai képviselő-testületi  ülés  menetrendje szerencsétlenül alakul, mert az osztós 
anyag áttekintésére nem volt idő. 
Az előterjesztés vonatkozásában tételezzék fel a jószándékú megközelítést. A  
demokráciát  mindenki másként értelmezi.  
Amikor a Halas TV megalakult, az első kuratórium egy vegyes összetételű társadalmi 
szervezet volt. Az önkormányzatot képviselő tagja volt és emlékszik rá, hogy nagy 
körültekintéssel figyeltek oda, hogy a TV pártatlan maradjon. Amikor a Városi Polgári 
Kör a Halas Tv és Halasi Tükör működési formájáról döntött, körültekintően  figyeltek 
arra, hogy a gyanú elkerülje a mindenkori hatalom képviselőjét, hogy közelébe 
kerüljön a tudósítási mód. 
Ezért  választották azt a megoldást, hogy legyen egy szolgáltató szervezet keretében 
a TÖV Kft-nél, hogy az önkormányzat  hatása ne érvényesülhessen. 
Az előző ciklusban nem volt szerencsés a TÖV Kft-től az önkormányzat tulajdonába 
helyezni a helyi médiát, mert akkor a gyanú felmerülhetett egy esetleges nyomás 
gyakorlására. Erre most is nagyon oda kell figyelni, hogy ne forduljon visszájára a 
jószándék. 
 
Romvári Frigyes képviselő: 
 
Ennek az előterjesztésnek látják a visszásságait, Hallják az érveket, ellenérveket, 
különböző véleményeket. Már a szavazás eredményét is tudják.  Talán az lehet a 
megnyugtató, hogy még működik a Halas TV, adja egyenes adásban a Képviselő-
testületi ülést. Halas lakosai hallják és értékelik a véleményeket. Ők adott 
időpontban tudnak megfelelőképp ítélkezni. Ezért is lenne célszerű népszavazást 
tartani. 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő: 
 
Visszautasítja Kószó képviselőtársának véleményét, amivel a FIDESZ Frakciót illette.  
Négy évvel ezelőtt többségi döntés született pl. a kórház eladása trágyában. Sőt arra 
is kitértek, hogy a választók feljogosították őket hasonló döntésekre. Nem is lehet 
hasonlítani +--------e erre a döntésre? 
Az elmúlt négy é 
vben a Halasthermál Kft létrehozásánál, vagy a HAVI alapításánál és ügyvezetők 
kinevezésénél vajon nem többségi döntést hoztak? 
Miért olyan furcsa, ha most is többségi döntéseket hoznak? 
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Romvári Frigyes úr ítélet hirdetésről beszél a lakosság részéről, ami a választáskor 
megnyilvánul. Ez  mindkettőjük esetében így lesz.  
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Képviselőtársait emlékezteti, hogy 2006-ban a FIDESZ-es többség  megválasztásakor 
a választók a  változásra szavaztak. Ezzel kampányoltak, emlékezzenek rá. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Tényleg arra szavaztak, hogy változást akarnak, csak nem  tudták hogy milyen 
irányú változásra számíthatnak. Azt most kapják utólag ajándékba. 
 
Mindig a képviselők többsége jogosult a döntéshozatalra, de a felelőssége is nekik 
nagyobb. Ez teljesen természetes. 
A médiának az a felelőssége, hogy helyt adjon minden véleménynek sőt, ha a 
közösség érdekében úgy látja, hogy az a döntés nem célszerű, erre felhívhatja a 
figyelmet. Bbizonyos közösségi kontroll alatt tudja tartani a képviselő-testületet. Ez 
alól csúszik ki, ha a kontroll másik oldala nem lesz meg, mert nem a képviselő-
testület lesz a közvetlen fenntartó. 
A kórház eladásról ne beszéljenek, mert  nem volt ilyen. Funkcionális privatizáció 
volt. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A kormánypárti  szocialista liberális képviselőknek  szánja azt a véleményét, hogy  
egy év után ne  kérdőjelezzék meg a többség elvét. 
Amennyiben azt a logikát követnék, amit Kószó János képviselő vetett fel, akkor azt 
lehetne mondani, hogy az előző ciklusban és az azt megelőző ciklusban éppen az 
aktuális többség olyan döntéseket hoztak, amivel azonosultak is. 
Azt is lehet mondani, hogy azok MSZP-s döntések voltak. Ide tartozó embereket 
válogattak össze. Ennek megfelelően a Halas TV vezetése is  MSZP-és vezetést jelent.  
Ez az ellenzéki  logika az arcátlan,  egy hatalom diktátum.  
Ténylegesen komolyan kellene venni, hogy nem az MSZP uralja ezt a várost. 
Önöknek olyan fontos, hogy a helyi média befolyásuk alatt maradjon. Rá fog látni 
ezután is a képviselő-testület ugyanúgy kontroll alatt lesz, mert csak az üzleti 
tevékenységre vonatkozik az integráció. 
Szakmai önállóság védett. A média megállapodás alapján is védett, minden a teljes 
nyilvánosság előtt áll. 
Kár riogatni az embereket, vagy népszavazást kezdeményezni. 
Amíg a TÖV Kft-hez tartozott a Halas  TV a befolyásolás  kevésbé volt érvényes , 
ezért került át az önkormányzathoz 2003-ban. 
A média nagyon fontos terület. Mindenki ebben érdekelt. Annak örül, ha a baloldal is 
fontosnak tartja. Mindenkit meg kell erősíteni, korrekt jogszerű körülmények között 
kell tartani. 
A jobb működés megvalósítása elengedhetetlen. Törvényi  változások is ezt követelik 
a digitális áttérés miatt is. Ahhoz nagyon sok pénz kell.  Ehhez az áttéréshez 30 
milliót azonnal le kellene tennie a városnak, ami biztosan nagy felháborodást keltene 
az ellenzék oldalán. 
Ehhez kell egy olyan rendszer , ami képes ezt a befektetői kört megmozdítani úgy, 
hogy közben nem csorbul az önkormányzat 100 %-os tulajdonosi joga. Sem eladni, 
sem kiadni nem szeretnék. Jogi, szakmai és gazdasági döntések következtében ezt a 
lépést szeretnék megtenni és a többség  elhatározottságát vállalja később is. Ehhez 
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kéri a képviselő-testület támogatását és az elkezdett koncepciós döntések 
befejezését. 
 
Dr.Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Összegzésként elmondja, hogy a Halas TV 1997-ben került az önkormányzathoz  
mert sugárzási jogot csak így kaptak. 
Néhány dolgokra reagálni kíván, többek között a változásra, ami már sokszor 
elhangzott ebben a teremben. 
Mindig  egységben emlegetik az MSZP-t és SZDSZ-t, mert koalícióban irányították a 
várost. A választási eredmények azt mutatták, hogy 62%-ot meghaladóan a 
koalícióra szavaztak, 38%-ban a FIDESZ-re. Az egyéni választókerületekben  néhány 
száz különbség volt a FIDESZ javára a koalíciós szavazatokkal szemben. 
Polgármester esetében 62%-al támogatták megválasztását, tehát  a nagy változást 
akaró emberek arányát óvatosan kell megítélni. 
Személyi döntések az előző ciklusban döntő többségében egyhangú szavazattal 
született. 
Olyan vezetők dolgoznak még ma is ebben a városban, akik jóval több évvel 
korábban lettek vezetők. 
Folyamatosan bántják a halasi médiát. Itt Képviselő-testületi üléseken folyamatos 
pressziót gyakorolnak, ami a nyilvánosság előtt történik. 
Ami négyszemközt történik, letagadható vagy olvasói levelekben jelenik meg.   
Népszavazási kezdeményezés jogi feltételeit  át kell tekinteni. Most nem lehet ebben 
dönteni. 
A munka megítélése és az állandóan visszatérő gyanúsítgatások a holdudvar 
kiépítéséről és ehhez hasonló feltételezésekről, annak leplezése, hogy a mostani 
többség  mivel foglalkozik. Nem kellett volna a célokat  nyilvánosságra hozni. Írásos 
anyagok vannak a döntések elkészítéséről. 
Nem vonják kétségbe, hogy  mindig a demokratikusan megválasztott többség hoz 
döntést. A felelősséggel együtt!  
Ilyen jelentőségű ügyekben a jogszabályok alapján készítsenek előterjesztéseket és 
terjesszék a képviselő-testület elé  megtárgyalásra.  
Tájékoztatásként mondja el, hogy a polgármesternek ebben az ügyben korlátozott 
lehetőségei vannak.  Csak kivételes alkalommal függesztheti fel a döntést, de nem 
lehet folyamatosan tenni ezt sem, mert sérti a többségi elven született döntések elvét. 
Csak egyszer egy alapvető kérdés eldöntése esetén a Városgazda Zrt 
megalakításánál tette ezt meg.  
Amennyiben abban maradnak, hogy a véleménynyilvánításra a későbbiekben is 
lehetőség nyílik és  differenciáltabban értékeli a FIDESZ frakció az elmúlt időszakot, 
akkor ők is higgadtabban tudnának ítélkezni. 
Végrehajtásnál mindenki  véleményt tud formálni. Többségi akarat nem 
kérdöjelezhető  meg. 
 
Lukács László (ÜGYREND)alpolgármester: 
 
Kéri a polgármestert, hogy levezető elnökként az SZMSZ vonatkozó előírásai szerint 
járjon el. 
Tárgyi tévedés vonatkozásában jegyzi meg, hogy 3% van az alpolgármesteri és a 
polgármesteri szavazatok között. Ez 375 szavazat egészen pontosan. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az általa idézett számok jók. Megismétli: ha koalícióban tartják az MSZP-t és a 
Polgári Kör SZDSZ-es oldalt, akkor az ott induló polgármesterekre leadott szavazat és 
a FIDESZ által indított polgármester jelöl szavazat aránya az általa említett számokat 
igazolják. 
 
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő: 
 
SZMSZ 23§  (8) bekezdése értelmében szavazás előtt az előterjesztő jogosult 
maximum 10 percben a vitában elhangzottakra válaszolni. Nem teszi lehetővé a 
polgármester úrnak ezt a monológját. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nem a vitában vett részt, hanem a vita lezárását követően összefoglalta az 
elhangzottakat. Ezt nem tiltja az SZMSZ. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozat-tervezetről szavazzon. 
 
No: 11  
 
 Szavazás: Nyílt  >308< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 15:15:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               13   56.52%   54.16% 
 Nem                 9   39.13%   37.50% 
 Tartózkodik                 1     4.35%     4.17% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
  
13/2008. Kth 
HALAS TV Közösségi és Szolgáltató Közhasznú Társaság 
Alapító okiratának módosítására határidők elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a HALAS TV Közösségi és Szolgáltató Közhasznú 
Társaság átalakítását az alábbi határidőkkel. 
 
2.) A Képviselő-testület 2008. március 01. napjáig a Halas Tv Kht.-t non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítja. A módosítás során a Halas Tv Közösségi 
és Szolgáltató Közhasznú Társaság neve Halasmédia Szolgáltató Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre fog módosulni.  
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3.) A módosítással egyidejűleg a Társaság 100%-os üzletrésze átruházásra kerül a 
HALASI VÁROSGAZDA Zrt.-hez. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a non profit 
korlátolt felelősségű társaság a közhasznú társaság jogfolytonos jogutódja lesz. 
  
4.) A Képviselő-testület 2008. március 01. napjával a Kht. Felügyelő Bizottság 
összetételét megváltoztatja és Dr. Fődi István, Dr. Mezei János és Dr. Viszmeg Sándor 
felügyelő bizottsági tagságát az eddig végzett munkájuk elismerésével megszűnteti.  
 
5.) A Képviselő-testület 2008. március 01. napjával a társaság irányítására kettős 
ügyvezetést hoz. Az új társügyvezetői munkakör betöltésére a Képviselő-testület az 
alábbi pályázatot hirdeti meg:  
 
  

„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet  

a Halas Tv Kht. új ügyvezetői munkakör 2008. március 1-el történő  
betöltésére. 

 
Feltételek:  

- Közgazdaságtudományi egyetemi végzettség 
- német és angol középfokú nyelvvizsga 
- legalább 5 év vezető-szakmai gyakorlat 

 
Elvárások: 

- precíz munkavégzés 
- jó kommunikácós képesség 
- dinamikus probléma megoldás 
- PR és marketing képesség 

Bérezés: 
- 290. 000 Ft/hó bruttóbér + a jelenlegi ügyvezetőt megillető juttatások  

Jelentkezés: az ORTT általános pályázati feltételek figyelembevételével, a 
pályázat benyújtásával, amely tartalmazza: 

- fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzot 
- végzettséget igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát 
- erkölcsi bizonyítványt, vagy az igénylést igazoló tanúsítványt 
- továbbá a Halas Tv Kht. szakmai és gazdasági működésére vonatkozó 

elképzeléseket, a televízió és újság, valamint az internetes hírportál 
műsor- és profilszerkezetére vonatkozó terveket és fejlesztési 
elképzeléseket. 

 
Határidő: 2008. február 15-ig (péntek) 1200-ig 

- cím: Kiskunhalas Város Jegyzője  
6400. Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 
 Kiskunhalas Város Polgármestere a pályázatot 1-1 alkalommal köteles 
2008. február 1-ig megjelentetni a Halasi Tükör heti lapban, a Petőfi Népe 
napilapban, valamint a www.kiskunhalas.hu internetes honlapon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 

http://www.kiskunhalas.hu/
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Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
                                                                                                                             
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00010 Új napirendi pont 
 
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas Város építészeti értékeit tartalmazó  rendelet 
módosítása 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Időről időre felmerül a rendelet tartalmának kiegészítési igénye, ami a város 
fejlődését mutatja. Ezért terjesztette  ez alkalommal is elő a rendelet módosítást. 
 
A bizottsági véleményeket tartalmazza az új változatú előterjesztés. 
  

Kérdések 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A Szilády Áron Gimnáziumot és a Thorma János múzeum felújítási lehetősége hogyan 
alakul a rendelet módosítását követően? 
Székely u. 18. sz. alatti épület valamikor nyomda volt és annak védettségét  
megszüntették. Ezek után bármelyik épület kivehető a védettség alól, holott korábban 
a régi emlékek védelme volt a cél. Ezekkel együtt a város múltja is eltűnik. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Múzeum és a Szilády 
Gimnázium felújítása nem következik egyértelműen a rendelet elfogadásából. A 
rendelet  csak lehetőséget teremt. 
Székely utcai épület a védett épületek  között szerepel, ami egy igen bő merítésű 
kimutatás. Ebből való törlések egyedi elbírálás alapján történhet. Elsősorban a 
műszaki állapotot veszik figyelembe, hogy képvisel-e akkora értéket, mint amennyi 
lenne a felújítás költsége. 
Ez esetben a felújítás összege nagyobb lenne, mint amit az épület képvisel. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a rendelet módosítás elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 12  
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 Szavazás: Nyílt  >309< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 15:22:29 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16 100.00%   66.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               16 100.00%   66.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     33.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2008( I.30) 
sz. rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
 

3/2008 ( I.30) számú 
r e n d e l e t e 

 
 

a helyi művi értékvédelemmel  védett épületek és épített elemek jegyzékének 
módosításáról 

 
 
 

1. § 
 

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

 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
N/Sz/
E/Ép Cím Név Védett elem Hrsz 
Ép Alkotmány u. 4. Babó ház  3887/2 

Ép Alsószállás 
Alsószállási pusztai 
iskola   

Ép 
Bundzsák I. u. 
10. főépület  191 

N Bundzsák I. u. melléképület  191 
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10. 
Ép Dózsa Gy. u. 1. Darányi ház  2566 
Ép Dugonics u. 21.   4234 
Ép Eötvös u. 2. MABI bérház  7 
Ép Eötvös u. 20. 48-as kör  19 
Ép Gimnázium u. Villanytelep  4681 

Ép 
Kisfaludy u. 
87.   1941/1 

Ép 
Kossuth L. u. 
37/A Csipkeház  4757 

Ép 
Köztársaság u. 
4. Gyárfás ház  4651 

Ép Régi ref. temető 
Baki család 
sírkápolnája  4735/2 

Ép 
Rekettye 2. 
iskola    

Ép 
Révész Gy. u. 
10. 

Pázsit ház, Darányi 
ház  3936 

Ép 

Római 
Katolikus 
temető 

Babenyecz család 
sírkápolnája  5160 

Ép 
Szabadkai út 
28.   5209 

Ép 
Szabadság tér 
6. Felsővárosi Ált. Iskola  372 

Ép 
Szathmári S. u. 
3.   87 

Ép 
Széchenyi u. 
38.   551 

Ép 
Szent György 
tér 9. Gyugel ház  4505 

Ép 
Szent Imre u. 
14. 

Római Katolikus 
plébánia  4582 

Ép 
Szentháromság 
tér 9.   4553 

Ép Téglagyár   40742 

Ép 
Vörösmarty u. 
64.     2045 

Ép Ady E. u. 16.   3675 

Ép 
Ady E. u. 1-
Szász K. u. 4. Pázsit ház  3658,3659 

Ép Ady E. u. 21.   3694 
Ép Ady E. u. 4. Pázsit ház  3665 
Ép Ady E. u. 7. Zsótér ház  3654 

Ép 
Alkotmány u. 
17.   3774 

Ép Alkotmány u. 6.   3886 
Ép Állomás u. 6. Wiegand villa  4747 
Ép Arany J. u. 17.   5004 
Ép Arany J. u. 21.   5002 
Ép Árpád u. 12. Molnár ház  4839 
Ép Árpád u. 22. Krammer ház  5102 
Ép Árpád u. 3.   4618 
Ép Árpád u. 31. Katolikus kántorlakás  4595 
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Ép Árpád u. 4. Polgárház  4834 
Ép Árpád u. 41.   4581 
Ép Árpád u. 6.   4835 
Ép Attila u. 6.   299 

Ép 
Bajcsy Zs. u. 
18.   114 

Ép 
Bajcsy-Zs. u. 
22.   112 

Ép Bajcsy-Zs. u. 7.   325 
Ép Bajnok u. 5.   4016 
Ép Batthyány u. 6.   5098 
Ép Béke u. 4.   3928 
Ép Béke u. 5. Zilah ház  3688 

Ép 
Bethlen G. tér 
1. Fekete ház  4669/5? 

Ép 
Bethlen G. tér 
7-8.? Gazdasági bank  143 

Ép 
Bokányi D. u. 
8. Úri Kaszinó  4660 

Ép Csillag u. 11.   3825 

Ép 
Dékány Á. u. 
6.-8. Schneider villa  4763 

Ép Dékány Á. u. 9.   4780 
Ép Eötvös u. 19.   133 

Ép Eötvös u. 4. 
Gazdasági Egyesület 
épülete  8 

Ép Garbai S. u. 6. Tóth féle bérház  171 
Ép Garbai S. u. 8. Református Internátus  173 
Ép Hajnal u. 5.   4837 
Ép Harangos tér 2.   4048 
Ép Hársfa u. 1.   441 
Ép Hősök tere 5. Weisz ház  6 
Ép Hunyadi u. 1.   3587 
Ép Hunyadi u. 12.   3802 
Ép Hunyadi u. 16.   3805 
Ép Hunyadi u. 30.   4014 
Ép Huszár u. 7.   4000 
Ép Jókai u. 39.   2081 
Ép Jókai u. 4. Skribanek ház  2162 
Ép Jókai u. 61.   2101 
Ép József A. u. 21.   4131 
Ép József A. u. 5.   4092 
Ép Kálvin tér 2.   3940 
Ép Kard u. 14.   4608 
Ép Kárpát u. 20. Gazdasági malom  745 
Ép Katona J. u. 8.   4779/1 
Ép Kígyó u. 5.   3673 

Ép 
Kisfaludy u. 
113.   1964 

Ép 
Kisfaludy u. 
60.   2033 

Ép 
Kisfaludy u. 
64.   2029 

Ép Kisfaludy u.   2002 
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96. 
Ép Kmeth S. u. 16.   309 
Ép Kmeth S. u. 21.   269 
Ép Kmeth S. u. 9.   286 
Ép Kossuth L. u. 1. Takarékpénztár  4641 
Ép Kossuth L. u. 2. Árvay bérház  4660 

Ép 
Kossuth L. u. 
14. 

Református 
Gimnázium  4673 

Ép 
Kossuth L. u. 
21. Babó villa  4816 

Ép 
Kossuth L. u. 
35. Schneider villa  4768/2 

Ép 
Kossuth L. u. 
37. Schneider villa  4767 

Ép 
Köztársaság u. 
2. 

Kolozsváry ház, 
Múzeum  4652 

Ép 
Köztársaság u. 
7. Gyárfás ház  3667 

Ép 
Köztársaság u. 
8.   4657/2 

Ép Lovag u. 15.   3832 
Ép Május 1. tér 2. Kocsis ház  2254 
Ép Nyárfa u. 3.   3901 
Ép Nyíl u. 2.   2281 
Ép Ősök tere 1.   3693 
Ép Ősök tere 2. Szathmáry ház  3915 
Ép Ősz u. 15.   4516 

Ép 
Paprika A. u. 
11.   4877 

Ép 
Paprika A. u. 
30-32. Egyed Izsák ház  4803/1 

Ép Paprika A. u. 7.   4875 
Ép Paprika A. u. 9.   4876 

Ép Petőfi S. u. 1. 
Izraelita hitközség 
háza  3924 

Ép Petőfi S. u. 11.   3939 

Ép Petőfi S. u. 14. 
Kohn ház, Nagykálózi 
ház  4570/2 

Ép Petőfi S. u. 15.   3946 
Ép Petőfi S. u. 17.   3952 
Ép Petőfi S. u. 38.   4105 
Ép Petőfi S. u. 46.   4144 
Ép Petőfi S. u. 7.-9. Ipartestület székháza  3935 

Ép Petőfi S. u. 8. 
Kohn ház, Nagykálózi 
ház  4572 

Ép Posta u. 2.   29 
Ép Posta u. 3. Gazdaház  25 
Ép Posta u. 4.   73 

Ép 
Révész Gy. u. 
5.   3918 

Ép Rózsa tér 1.   456 
Ép Szabadkai út 2.   5113 
Ép Szabadkai út 6.   5117 
Ép Szabadkai út 7. Alsóvárosi iskola  4470/1 
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Ép 
Szabadkai út. 
1.   4521 

Ép 
Szabadság tér 
3. Felsővárosi óvoda  2170 

Ép 
Szabadság tér 
7. Paczolay ház  354 

Ép Szállás u. 23.   5443 

Ép 
Szántó Kovács 
u. 8.   4473 

Ép 
Szász K. u. 
10/A Polgárház  3650 

Ép Szász K. u. 12. Polgárház  3648 
Ép Szász K. u. 27.   2609 
Ép Szász K. u. 33. Bibó-Szász kúria  2612/5 

Ép 
Szász K. u. 4. - 
Ady E. u. 1.   3685,3659 

Ép Szász K. u. 8. Polgárház  3652 
Ép Szász K. u. 9. Polgárház  2563 

Ép 
Szathmári S. u. 
2. Ref. kör  71 

Ép 
Szathmári S. u. 
4.   70 

Ép 
Széchenyi u. 
17.   605 

Ép 
Széchenyi u. 
21.   599 

Ép 
Széchenyi u. 
65.   1723 

Ép Széchenyi u. 9.   616 
Ép Szent Imre u. 1. Zilah ház  4575 
Ép Szent Imre u. 2. Kálmán szanatórium  4636 
Ép Szent Imre u. 5.   4563 
Ép Szent Imre u. 6. Polgárház  4587 

Ép 
Szentháromság 
tér 5.   4557 

Ép 
Szentháromság 
tér 6.   4556 

Ép 
Szilády Á. u. 
10.   2235 

Ép 
Szilády Á. u. 
13.   30 

Ép 
Szilády Á. u. 
14. Gál ház, Soket ház  2232/2 

Ép 
Szilády Á. u. 
15.   31 

Ép 
Szilády Á. u. 
16. Rupnik ház  2231 

Ép 
Szilády Á. u. 
17. Péter-Monszpart ház  32 

Ép 
Szilády Á. u. 
18.   2229/1 

Ép 
Szilády Á. u. 
19. Adóhivatal  33 

Ép Szilády Á. u. 2. Ref. leányiskola  2243 
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Ép 
Szilády Á. u. 
22.   2222 

Ép 
Szilády Á. u. 
26.   2218 

Ép 
Szilády Á. u. 
27. Dobozy ház  37 

Ép 
Szilády Á. u. 
29. Rocsek ház  39 

Ép Szilády Á. u. 3.   9 

Ép 
Szilády Á. u. 
34.   2288 

Ép Szövetség tér 1. Harnoi ház  4789 

Ép 
Szövetség tér 
8.-10. Szanyi ház, Babó ház  4885,4886 

Ép 
Tábor u. 1.-
Arany J. u. 9.   5031,5032 

Ép Táncsics u. 5. Polgárház  4663 

Ép 

Tanya 
kocsimúzeumm
al 

Tanya 
kocsimúzeummal-
Latabár ház  0651/3 

Ép Thorma J. u. 3.   48 
Ép Tó u. 14.   4224 
Ép Vajda u. 2. Brinkus ház  3602/1,3602/2 
Ép Vasút u. 2. Schneider cég óvodája  4758 
Ép Vasút u. 3.   4901 
Ép Vihar u. 1.   3850 

Ép 
Vörösmarty u. 
32.   411 

Ép 
Vörösmarty u. 
52.   388 

Ép 
Vörösmarty u. 
60.   2038 

Ép 
Vörösmarty u. 
62.   2044 

Ép 
Vörösmarty u. 
65. Klein ház   2025 

Ép 
Alkotmány u. 
2/B  Ablak, veranda, kerítés 3885 

Ép Arany J. u. 19.  ablakok 5003 

Ép 
Bajcsy-Zs. u. 
29.  kerítés 343 

Ép Csillag u. 1.  oromzat 3820 

Ép 
Dékány Á. u. 
19.  faoszlop, veranda 4787 

Ép Harangos tér 7.  oromzat 4043 
Ép Hattyú u. 20.  veranda, kerítés 4063 
Ép Kmeth S. u. 2.  homlokzatdíszek 126 
Ép Kossuth L. u. 8. Kohn ház vasoszlop 4662 

Ép 
Szentháromság 
tér 8.  fedés, bejárat 4554 

Ép Zrínyi u. 25.  ablak, oromzat, fedés 1879 

Ép 
Kisfaludy u. 
54.  

Kisfaludy utcai 
homlokzat 484 

Ép Kossuth u. 13. Berki ház homlokzati vakolatdíszek 4621 
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Ép 
Szilády Á. u. 5-
7.  

utcai homlokzat északi 
traktusa, bejárati 
kialakítás, nyíláskeretező 
motívumok, erkély 12 

Ép 
Vörösmarty u. 
42.  Vörösmarty utcai homl. 396 

N/Sz/
E/Ép Cím Név Alkotó Tulajdonos 

Sz 
Katolikus 
temető Temetői feszület  Katolikus Egyház 

Sz Szent Imre u. Mária kis Jézussal  Katolikus Egyház 
Sz Alsószállás Emlékkereszt Kovács L. Katolikus Egyház 

Sz Csipkeház 
Erzsébet királynő 
szobra Nagy Kálmán 

Thorma János 
Múzeum 

Sz Kussuth L. u. Búsuló kuruc Damkó József 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Szent Imre u. 
Szentháromság 
szobor  Katolikus Egyház 

Sz Hősök tere Hősök szobra ( I. vh. ) 
Szentgyörgyi István-
Hikisch Rezső 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Zsana I. ker. Emlékkereszt   

Sz Szilády Á. u. 
Szilády Áron 
mellszobra Szentgyörgyi István 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Felsőkistelek Útszéli kereszt   

Sz Hősök tere 
Országzászló 
emlékmű 

Falusi Mihály-Gulyás 
Józef 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Fazekas G. u. 
1. Huszárló Gulyás József  

Sz 
Katolikus 
temető Kőkereszt feszület Kiss József Katolikus Egyház 

Sz Szabadság tér 
Gábor Áron 
mellszobra Szikszai Gyula 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Csipkeház 
Markovits Mária 
dombormű Kucs Béla 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Köztársaság u. 
2. Menekülő Sámuel Kornél 

Magyar Nemzeti 
Galéria 

Sz 
Köztársaság u. 
2. Női akt Szamovolszky Ödön 

Magyar Nemzeti 
Galéria 

Sz 
Szilády 
Gimnázium 

Szilády Áron 
dombormű Szebényi Imre 

Református 
Egyház 

Sz Zeneiskola 
Munkás paraszt 
szövetség Vass Károly 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Köztársaság u. 
2. 

Thorma János 
dombormű Búza Barna 

Thorma János 
Múzeum 

Sz Hősök ligete Nöi lovas szobor Szabó Iván 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Városi 
Könyvtár Madaras lány Simon Ferenc 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Szilády 
Gimnázium Kiskun Tudomány Szebényi Imre 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Fazekas G: Ált. 
Isk. Halasi Csipke Nyírő Gyula 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Semmelweis 
Kórház 

Semmelweis Ignác 
dombormű Humenyánszky Jolán Városi Kórház 
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Sz Semmelweis tér Hírnök Marton László 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Semmelweis tér 
Három tavasz 
emlékmű Kerényi József 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Kossuth L. u. 
39. 

II. Rákóczi Ferenc 
mellszobra Andreas Papachristos 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Felsővárosi Ált. 
Isk. Kamasz Radnóti Melocco Miklós 

Felsővárosi Ált. 
Isk. 

Sz 
Semmelweis 
Kórház Halasi Vénusz Péter Zsuzsa 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Református 
Imaház Petőfi Sándor szobra Mihály Gábor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Keceli út 
Tanácsköztársaság 
emlékmű Buda István 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Nyírfa utca Ülő nő Veszprémi Imre 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz  Gömb szökőkút Mihály Gábor 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Szűts József 
Ált. Isk. 

Szűts József 
mellszobra Búza Barna 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz ÁMK előtér Munkácsy Mihály Pátzay Pál 
Magyar Nemzeti 
Galéria 

Sz 
Református 
Imaház 

Református Egyház 
címere Darányi Dénes 

Református 
Egyház 

Sz Bajza u. 14. 
Kopjafa Fáy 
Andrásnak Barabás Nándor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Bethlen G. tér 
Garbai Sándor 
mellszobra Kalló Viktor-Skoda Lajos 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Kossuth L. u. 
25.-27. Hild emlékoszlop Benedek György 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Hősök tere 
II. világháborús 
emlékmű Pogány Gábor Benő 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz ÁMK előtér Kós Károly mellszobra ifj. Kós Károly 

Általános 
Művelődési 
Központ 

Sz 
Bocskai u. 11.-
12. 

Thorma János 
mellszobra Mozer Ilona 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Majsai út 2. 
Kopjafa az elhunyt 
igazgatóknak Orbán Balázs 

II. Rákószi F. Mg. 
Szakközépisk. 

Sz Bethlen G. tér Hollók 
Barth Károly-Kuminka 
István 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Kossuth L. u. 
37/A Csipkevarró Barth-Mozer-Kuminka 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Református 
templom Csokonai emléktábla Molnár Jenő 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Bethlen G. tér 56-os kettős kopjafa 
Kosza István-Székely 
Tibor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Csipkeház 
Stepanek Ernő 
dombormű Molnár Jenő 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Kosusth L. u. 
Kossuth Lajos 
dombormű Margó Ede-Csák Attila 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Felsőszállás 
Felsőszállási iskola 
emlékoszlop Pálosi Mihály  

Sz Bokányi u. 1. Thorma János szobor Szabó Vera Thorma János 
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Múzeum 

Sz Bokányi u. 1. 

Batthyány Lajos-
Aradi vértanúk 
emlékműve Bartos Endre-Csák Attila 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Szilády Gimn. 
udvara Thúry József kopjafa   

Szilády Áron Ref. 
Gimn. 

Sz 
Református 
parókia Milleneumi kopjafa Kosza István 

Református 
Egyház 

Sz 
Felsőszállási 
iskola Emlékkereszt Vili Gábor  

Sz Sóstó 
Árpád kori falu 
jeloszlopa Csák Attila-Babud László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Szabadság tér 
Gábor Áron 
tüzérezred emlékműve 

Babud László-Duffek 
Tivadar 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz Mártírok u. 23. Szent László Wolford László 

Kiskunhalasi 
Határőr 
Igazgatóság 

E 
Református 
templom 

Emléktábla a templom 
építéséről 1.  

Református 
Egyház 

E 
Református 
templom 

Emléktábla a templom 
építéséről 2.  

Református 
Egyház 

E Sóstói csárda 
Emléktábla a csárda 
bővítéséről   

E 
Városháza 
főbejárat 

A városháza 
építésének 
emléktáblája  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka 

A gimnázium hősi 
halottjai 

Stepanek Ernő-Seenger 
Béla 

Szilády Áron Ref. 
Gimnázuim 

E Zsinagóga 
I. világháborús hősi 
halottak emléktáblája  Izraelita Hitközség 

E 
Szász Károly u. 
33. 

Szász Károly 
emléktábla Kannás Lajos 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Zsinagóga 
Susman Sofer 
emléktábla  Izraelita Hitközség 

E 
Katolikus 
templom 

Baranyi László 
emléktála Gulyás József Katolikus Egyház 

E Zsinagóga 

II. világháborúban 
elesett halasi zsidók 
1. Csábi László Izraelita Hitközség 

E Zsinagóga 

II. világháborúban 
elesett halasi zsidók 
2. Csábi László Izraelita Hitközség 

E Zsinagóga 
Halasról elszármazott 
zsidó mártírok Csábi László Izraelita Hitközség 

E Városháza 
1848-as centenáriumi 
emléktábla  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Zsinagóga Bleier Mór emléktábla Csábi László Izraelita Hitközség 

E 
Kossuth L. u. 
15/B 

Paprika Antal 
emléktábla  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Keceli út 246.-
248. 

1919-es mártírok 
emléktáblája  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Kossuth L. u. 6. 

Halasi Földmunkás 
Szervezetek 
emléktáblája Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 
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E 
Kuruc vitézek 
tere 35. 

Földgáz-bekötés 
emléktábla Szanyi Béla 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Katolikus 
templom 

Boskó Vilmos 
emléktábla Szanyi Béla Katolikus Egyház 

E Molnár u. 6. 
Halasi Vörös Újság 
emléktábla Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Baky-kastély 
Lakatos Vince 
emléktábla Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Köztársaság u. 
4. 

Gyárfás István 
emléktábla Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Szathmáry S. 
u. 18. 

Nagy Czirok László 
emléktábla Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Csipkeház 
Stepanek Ernő 
emléktábla  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Hősök tere 2. 
Református Imaház 
emléktábla Szanyi Béla 

Református 
Egyház 

E 
Katolikus 
temető 

Babenyecz kápolna 
emléktábla Szanyi Béla Katolikus Egyház 

E Bethlen G. tér Garbai emléktála Szanyi Béla 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Szilády 
Gimnázium 

Szilády Áron 
emléktábla Szanyi Béla  

E 
Köztársaság u. 
8. Kisdedóvó emléktábla Malisák László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Vasútállomás 

A fasiszta terror 
áldozatainak 
emléktáblája Csábi László 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Zsinagóga 

A zsinagóga 
építésének 
emléktáblája  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Szilády 
Gimnázium 

A II. világháború és az 
56-os forr. áld. Tömör János 

Református 
Egyház 

E Zsinagóga 
Adományozók 
emléktáblája Csábi László Izraelita Hitközség 

E Csipke Hotel 
Nagy Szeder István 
emléktábla Szanyi Béla 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Mátyás tér 4. 
Villanytelep 
emléktábla Rácz Fodor Katalin 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Thorma János 
Múzeum 

1848-as jubileumi 
emléktábla Szanyi Béla 

Thorma János 
Múzeum 

E Városháza 
1848-as jubileumi 
emléktábla Szanyi Béla 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Vasútállomás 
Baross Gábor 
emléktábla  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Református 
templom 

A ref. templom 175. 
évfordulója ifj. Szanyi Béla 

Református 
Egyház 

E 
Thorma János 
Múzeum 

Halasi Múzeum 
emléktábla Zalatnay-Fritz-ifj.Szanyi 

Thorma János 
Múzeum 

E 
Bibó István 
Gimn. 

Bibó István 
emléktábla 

Molnár Jenő-ifj. Szanyi 
Béla 

Bibó István 
Gimnázium 

E 
Bibó István 
Gimn. Iskola-jelző tábla 

Molnár Jenő-ifj. Szanyi 
Béla 

Bibó István 
Gimnázium 

E Bethlen G. tér 
Idősek nemzetközi éve 
emléktábla ifj. Szanyi Béla 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 
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E 
Felsővárosi Ált. 
Isk. 

Halas a hatalmas 
emlékfal 

Rajnai Gabriella-Mester 
Sándor 

Felsővárosi 
Általános Iskola 

E 
Fazekas G. u. 
1. 

Emléktábla a 
lovasoknak ifj. Szanyi Béla  

E 
Bibó István 
Gimn. 

Horváth István 
emléktábla Szanyi Béla 

Bibó István 
Gimnázium 

E 
Thorma János 
Múzeum 

Nagy Czirok László 
emléktábla  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Thorma János 
Múzeum 

Nagy Szeder István 
emléktábla  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Kosusth L. u. Kuruc emléktábla  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Gimnázium u. 

100 éves a 
villamosítás 
emléktábla  

Elektrotecnikai 
Egyesület 

E 
Szentháromság 
tér 

Kálvária 
szoborcsoport  Katolikus Egyház 

Sz 
Kossuth u. 
37/a 

Fridrich Lajos 
mellszobra Rácz Fodor Katalin 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Kossuth u. 
37/a 

Gyárfás István 
mellszobra Rácz Fodor Katalin 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Semmelweis tér Európa kút  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Városháza 
56-os forradalom 50 
éves évfordulója 

Szalai József - Papp 
Csaba 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E Városháza 
56-os sortűz áldozatai 
emléktábla Kindl Sándor 

Szélkiáltó 
Egyesület 

E Semmelweis tér Európa elrablása Heinrich Schreiber  
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

Sz 
Kosusth u. 
37/a 

Tormássy János 
mellszobra Fritz Mihály 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka 

Honfoglalás, 
államalapítás, 
kereszténység  

Református 
Egyház 

E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka 

Eltávolított tanárok 
emléktáblája  

Református 
Egyház 

E 
Szilády Gimn. 
előcsarnoka 

A tanárok tiszteletére 
emléktábla  

Református 
Egyház 

E 
Kiskunhalas-
Tázlár határa Határkő 2006 

Halász Balázs - Vili 
Gábor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

E 
Kiskunhalas-
Harkakötöny 

Határkő 2007  (Balog 
hegy) 

Halász Balázs - Vili 
Gábor 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata” 

 
 
 

00011 Új napirendi pont 
 
11./  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A helyi építészeti védelem alatt álló épületek  támogatásáról szóló 
rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 

 
Hozzászólások 

 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 13  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >310< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 15:23:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16 100.00%   66.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               16 100.00%   66.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     33.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2008(I.30) 
sz. rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2008( I.30) számú rendelete 

 
a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról 

szóló 9/2005.(III.02.) Ktr. számú rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet 4 § (3) pontja az alábbival egészül ki: 
 A pályázatot a helyben szokásos módon kell közzé tenni. 
 
 

2. § 
 

A rendelet 4 § (4) pontja a következők szerint módosul: 
A pályázatokat a kiírást követően az adott költségvetési év november 30. napjáig 
 illetve a támogatási keret kimerüléséig folyamatosan lehet benyújtani. 
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3. § 
 

A rendelet 4 §-a új, (7) ponttal   egészül ki: 
(7) A pályázati kiírás szövegét a rendelet 2. számú melléklete alapján kell közzé 
 tenni. 
 
 

4. § 
 
A rendelet 7 § (3) pontja a következők szerint módosul: 
A munkák befejezésének bejelentését követő 30 napon belül a polgármester által 
 megbízott szakember ellenőrzi, hogy a támogatott munkákat az előírások 
betartásával,  szakszerűen és a védettség követelményeinek megfelelően 
végezték-e el 
 

5. § 
 
A rendelet új, 2. számú melléklettel egészül ki az alábbi tartalommal: 
 
2. sz. melléklet a 9/2005(III.02.) Krt. sz. rendelethez 
 

Pályázati kiírás 
 

Kiskunhalas Város Polgármestere a 9/2005.(III.02.) Ktr. sz. rendelet alapján 
pályázatot hirdet helyi védelemben részesülő épületek felújításának támogatására. 
 
Pályázni lehet az épület védettségéből eredő és a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges fenntartás mértékét meghaladó, a védett érték megóvására irányuló 
felújítási munkálatok költségeinek kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek 
körében: 

 tetőfedés felújítása, indokolt esetben cseréje 
 védett homlokzati felületen tagozatok felújítása, helyreállítása, festése 
 homlokzati nyílászárók és kapuzatok felújítása, indokolt esetben cseréje 
 utcai homlokzaton meglevő épületgépészeti és reklámszerelvények 

átalakítása, áthelyezése 
 utólagos vízszigetelési munkák 
 az épület állagmegóvását elősegítő nem ideiglenes munkálatok 

 
Pályázatot nyújthat be az a jogi vagy magánszemély, jogi személyiség nélküli 
szervezet illetve társasházi közösség, akinek a tulajdonában vagy kezelésében van a 
18/2003(VII.31.) Ktr. sz. rendeletének mellékletében szerepelő helyi védettségű 
épület valamelyike. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 pályázati adatlapot 
 építési engedély köteles munka esetén jogerős építési engedélyt 

és engedélyezési tervdokumentációt 
 nem építési engedély köteles munka esetén a nem pályázó 

társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát 
 munkálatokhoz tartozó tételes költségvetést 
 az épület állapotát részletesen bemutató fényképeket 
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 A pályázatot a polgármesternek címezve a főépítészhez kell benyújtani, a pályázatok 
benyújtásának határideje november 30. Támogatás a költségvetési keret 
kimerüléséig adható. 
Nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fizetési hátraléka van. 
 

6. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekre is alkalmazni kell.” 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Elhangzott, hogy később tárgyalják a Sóstó melletti lakóterület névváltoztatását. 
Felteszi a kérdést, hogy később tárgyalják-e ezt a napirendi pontot? 
 
 
No: 14  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >311< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 15:24:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 7   43.75%   29.17% 
 Nem                 7   43.75%   29.17% 
 Tartózkodik                 2   12.50%     8.33% 
 
 Szavazott               16 100.00%   66.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     33.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 

00012 Új napirendi pont 
 
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend trágya: Sóstó melletti lakóterület névváltoztatása. 
 
Írásos előterjesztés mellékleve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén  azt 
javasolta, hogy Pajor Kálmán nézzen utána a Nagy Szeder István hagyatékában, 
milyen ajánlások szerepeltek ezzel a területtel kapcsolatban.  
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Egyeztetésen vettek részt,  a volt KUNÉP-es dolgozókkal ahol  számosan  voltak jelen. 
Ezen kívül személyes megkeresésben is volt részük néhányuknak. 
Az elképzelés mint civil törekvés támogatható, a forma és a megoldás talán nem 
annyira. Főleg azért nem mert egy terület elnevezése nem kerül nagy költségbe 
valóban senkinek sem, de vannak szabályok, amit be kell tartani a javaslattevőknek. 
 Egyik fő probléma, hogy a Tudományos Akadémia nyelvhelyességgel fogalakozó 
szakértője szerint mozaikszó  nem szerepelhet terület elnevezéseknél. „KUNÉP Csapó 
István Lakótelep” Sóstó lakótelep helyett, továbbgondolást igényel.  Számos más,  a 
névadóhoz méltó elnevezésre lenne lehetőség. További egyeztetés  miatt kéri az 
előterjesztés újra átgondolását. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Hangsúlyozni kell, hogy senkinek az okmányait átírni nem kell.  
Azt javasolja, hogy tegyék meg ezt a gesztust. Nem csak a 700 fős KUNÉP  többség 
miatt, hanem Csapó István olyan építészeti irányzatot, módszereket 
menedzserszemléletet alakított ki Kiskunhalason, amelynek alapján méltó erre az 
elnevezésre. 
Az ÁMK  és környezetében lévő házak  az ő gondolatai alapján épületek és neki 
köszönhető, hogy nem házgyári panelházak állnak helyükön. 
A KUNÉP Vállalat volt, ahol megteremtették egyrészt az építészeti technológiában, 
módszerben az emberközeli életszerűbb stílust, másrészt kivitelezési lehetőségét is 
elvégezték. 
 Óriási érdemei vannak abban, hogy Kiskunhalas Hild Érmes város lehetett. 
 
A ’80-as évek második felében adott viszonyok között az akkori törvények 
lehetőségeinek keretein belül egy nagy ívű eléképzelés  valósult meg és a KUNÉP 
szakemberei által. Ha nem történik meg a  változás  és nem szűnik meg a Vállalat 
akkor egy más jellegű város alakulhatott volna ki a Sóstó lakótelepen.  
Sóstó  körvonalait is ők alakították ki. Jelenleg is van olyan képviselő, aki aktívan 
részt vett ennek előkészítésében.  
Azon a véleményen van, hogy ezt a gesztust az önkormányzatnak ennyi idő után 
biztosítani kell. Másrészt Csapó István emlékéért is, aki korát megelőző gondolatokat 
ébresztett és valósított meg. 
 
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester: 
 
Érkezett egy terület elnevezésre egy civil kezdeményezés, aminek örülnek és 
szükségesnek tartják. Formai okokból és konkrétan a terület elnevezésről  
vitázzanak. Erről sok módon lehet megemlékezni, de most nem erről van szó. 
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Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nagy-Szeder István  értékelte, hogy egy lokálpatrióta halasi vezetőről van szó Csapó 
István személyében és elismerte, hogy egy kis céggel nagyon jó eredményeket ért el 
Kiskunhalason. Ezt mindenki hasonlóan értékeli. Nagy-Szeder István hangoztatta 
mindig, „hogy miért nem találnak  helyi embert a vezetői  tisztségre”, amikor  más 
településről jöttek vezetők. Ebben igaza is volt, mert azok a vezetők csak rövid ideig 
maradtak itt.  
Hild érmes város lett Kiskunhalasból, a város arculata megváltozott előnyére. 
Volt KUNÉP-esként   az elfogultság okán tartózkodik a szavazástól. 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő: 
 
Szabó Károly ügyrendi bizottsági elnök úr elmondta a bizottsági döntést. Kiegészíti 
azzal, hogy szavazatukat mivel indokolják és mit tudnának helyette ajánlani.  
Szeretnék, ha másként emlékeznének meg a nagy múltú vállalatról, pl. emléktáblát 
helyezzenek el egy  általuk megválasztott helyre vagy kopjafát állítsanak. Minden 
évben megünnepelhetnék a régmúlt időket.  
Régóta Sóstói lakótelepként szerepel ez a lakóterület és nehezen menne át a 
köztudatba ez a név. 
Nagy Szeder István mindig az alulról jövő kezdeményezéseket támogatta és fogadta 
el. Vajon az ott élő lakosság kezdeményezte-e a névváltoztatást? 
Jó dolog, hogy megkérdezésük nélkül,  a fejük felett döntik el, hogy fogják hívni 
holnaptól azt a lakóterületet? 
Ők is szólhassanak bele. Néhányan már szóltak és nem örülnek a megoldásnak. 
Szeretné tolmácsolni teljes  tiszteletét  a volt KUNÉP Vállalat dolgozói felé és kéri, 
gondolják át kérésüket. 
Felhívja figyelmüket, hogy sokkal  maradandóbb és méltóbb megemlékezés lenne egy 
szép emléktábla elhelyezése vagy egy kopjafa felállítása. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A kezdeményezés érthető. Mindenki  a gyökereket keresi és büszke arra ami a 
múltban megvalósult. Ezt lehet emléktáblával is  jutalmazni , különösen azért, mert 
azt le is lehet csavarozni és megint  átértékelni bizonyos történelmi korokat. 
Ezt nem tartja jó  megoldásnak. 
A probléma nem a személy nevével van, hanem a mozaikszóval, ami nyelvtanilag 
nem helyes. Ezt a véleményt cáfolni szeretné, mert van egy másik előterjesztés a mai 
anyagban, ami arról szól, hogy  a történelmileg kialakult városrészeknél szerepeljen 
„ONCSA lakótelep és ipartelep”.  
Legyenek következetesek és vagy engedjék mindkét helyen a mozaikszót 
szerepeltetni, vagy egyik helyen sem. 
Szokásjog erős valóban, de a maradandó emlék megteremtésére is törekedni kell. 
Az előterjesztést  támogatja. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
ONCSA az Országos Nagycsaládosok  építkezését takarja. A lakótelep nem ezen a 
néven épült. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  képviselő: 
 
Csak megerősítést kapott, hogy mindkettő mozaikszó, amit egyforma mértékkel kell 
mérniük. 
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Kuminka István építész, volt KUNÉP dolgozó: 
 
Utóbbi 15 év politikai életéből már kiesett. Azt gondolta, hogy április 7-i 
előterjesztésük talán már elfogadható lesz. Nem arra készült hogy betűszavakról 
vitatkozzon. Érvelni szeretne: Bármilyen szókapcsolatot amely kérésüket kifejezi, ( 
700 ember kérte) amit nyelvtanilag helyesnek tartanak elfogadnak.  
Azért kérték, hogy a Csapó és KUNÉP  név is szerepeljen, mert volt egy titkuk. Ez 
abból állt, hogy Csapó István mint igazgató soha nem  utasította őket, hanem 
megbeszélték, hogy mit kellene csinálni és együtt csinálták meg. Emiatt maradt 
Budapesti lévén  Kiskunhalasi lakos  már negyven éve,  az ország sok más részéből 
idejövő szakemberrel együtt. 
Ők a Csapó István megörökítését tartják elsődlegesnek, de a KUNÉP is fontos. 
Az összeforrottság a városra értéket  örökített.  Együtt csinálták amit tettek  
Előfordult, hogy egy vállalat nem csak azt csinálta, amit üzleti érdekei  kívántak, 
hanem időnként a városvezetők kívánságát is teljesítették. Dolgozóként morogtak, 
igazukat keresték – mert erre nevelték őket - de elfogadták azt az érvelést, hogy  nem 
csak házakat, hanem várost is építenek. 
 
A képviselő-testület  döntése semmi más, csak egy gesztus.  
Üzenet a jövőnek,  annak a jövőnek, amit próbáltak úgy előrevetíteni, hogy a fiatal 
építészek talán tovább építik majd. Üzenet  annak az értelmiségnek, akik elhiszik, 
hogy  ennek a városnak szüksége  lehet időnként az ő véleményükre is. 
 
Mivel ez a döntés  nem érint politikai ügyet, sem gazdasági ügyet, mert nem kerül 
semmibe, csak 700 embernek lehet örömet szerezni vele, megfontolás tárgyává 
ajánlja kérelmüket.  
 
Döntsenek az üzenet birtokának tudatában. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Második alkalommal terjesztik elő a kérelmet és most eljutott a képviselő-testület elé 
is. A tavalyi  alkalommal  a bizottságnál megakadt. 
Abban a hitben terjesztették elő, hogy konszenzus van ebben a  kérdésben. Még 
mindig azt hiszi. 
 
Elhangzottak pro és kontra érvek. Azt ragadja meg, hogy gesztus értékű a döntés. 
Kéri erről a képviselők szavazatát. 
 
No: 15  
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 Szavazás: Nyílt  >312< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 15:50:02 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               10   47.62%   41.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik               11   52.38%   45.83% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
14/2008. Kth 
A Sóstó melletti lakótelep névváltoztatása.  
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület a Sóstói lakótelepnek nevezett városrészt „KUNÉP – Csapó István 
lakótelep” –re történő elnevezését nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész, általa: 
Kuminka István vezető tervező 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00013 Új napirendi pont 
 
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas belterületén a történelmileg kialakult városrészek 
neveinek és  határvonalainak pontos meghatározása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter  főépítész: 
 
A belváros rész leírás közepén egy pontosítást javasol: az Állomás utca teljes 
páratlan oldala, a Rakodó utca teljes páros oldala helyett  a Budapest-Kelebia 
vasútvonal DNY-i oldala szerepeljen. 
A pontosításra azért van szükség, hogy a MÁV Művelődési Ház és a vasút melletti 
épületek is a belváros városrészhez tartozzanak. 
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Az előző napirendi pontnál felvetődött nyelvhelyességi problémára tekintettel a 7. 
Pont alatt szereplő „ONCSA telep és Ipartelep” elnevezést  csak az  „Ipartelep „ 
elnevezéssel kéri  elfogadni. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Ne vegyék ki az ONCSA elnevezést, mert csak párhuzamot vont a két mozaikszó 
között Komáromi úr. Hiba lenne, ha kivennék, mert az ország egész területén épültek 
ilyen telepek, amit használnak a mai napig. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Egyezik a gondolatuk.  Az ONCSA elnevezés az építés célját sugallja. 
Akkor a Kertváros vagy a Tabán elnevezés is felülvizsgálatot igényelne. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság is az ONCSA 
telep elnevezéssel fogadta el az előterjesztést, akkor még nem volt szó a 
változtatásról. Ez „ONCSA Telep” volt korábban és nem lakótelep. Ha már 
változtatnak, akkor erre változtassanak. 
 
Tóth Péter   főépítész: 
 
A városrész  elhatárolás elkészítésének technikai jellegű okai vannak. A képviselő-
testület döntése alapján készülőben van az integrált városfejlesztési stratégia, 
aminek   készítésénél lehatárolt városrészekkel kell dolgozni. Az egyes városrészekre 
lebontott statisztikai adatokat is kell készíteniük. 
Nem az elnevezés hanem a körvonalak pontos meghatározása a lényeg. Az Oncsa 
elnevezés  nem befolyásolja a célt, amit képvisel az előterjesztés. Ezután is hívható 
Oncsa Telepnek. Az előterjesztés nem változtat meg semmit a valóságos 
használatban. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A határozat-tervezetet  előterjesztő szerinti ismertetésben javasolja elfogadni. 
 
No: 16  
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 Szavazás: Nyílt  >313< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 15:57:23 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
15/2008. Kth 
Kiskunhalas belterületén történetileg kialakult részek neveinek és határvonalainak 
pontos meghatározása. 
 

H a t á r o z a t 
 
A Kiskunhalas Város Képviselő Testülete a város belterületén történetileg kialakult 
részek elnevezéseit és határait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. Belváros: 
Ady Endre utca teljes páros oldala, Ősök tere a 3. házszámú ingatlantól a 4. 
házszámú ingatlanig, Béke utca teljes páratlan oldala, Szent Imre utca páros oldala a 
2. házszámú ingatlantól a 4. házszámú ingatlanig, Kard utca teljes páros oldala, 
Árpád utca páros oldala a 14. házszámú ingatlantól a 16. házszámú ingatlanig, 
Arany János utca eleje, Hajnal utca teljes páratlan oldala, Paprika Antal utca teljes 
páros oldala, Szövetség tér az 1. házszámú ingatlantól a 3. házszámú ingatlanig, 
Vasút utca teljes páros oldala, Budapest-Kelebia vasútvonal dél-nyugati oldala, 
Kárpát utca teljes páratlan oldala, Kmeth Sándor utca teljes páratlan oldala, Posta 
utca teljes páratlan oldala, Szilády Áron utca páros oldala a 6. házszámú ingatlantól 
a 30. házszámú ingatlanig, a Bessenyei tér (közterület), Csónak utca teljes páros 
oldala, Rét utca teljes páros oldala, a Kórház intézményt tartalmazó ingatlan észak-
nyugati telekhatára, a Csetényi park dél-nyugati telekhatára, Dongér-völgyi elkerülő 
út keleti oldala (a Csetényi park dél-nyugati telekhatára és a Szász Károly utca közti 
szakasza), Szász Károly utca teljes páratlan oldala. 
 
2. Felsőváros: 
Posta utca teljes páros oldala, Kmeth Sándor utca teljes páros oldala, Kárpát utca 
teljes páros oldala, Budapest-Kelebia vasútvonal dél-nyugati oldala, Határ utcával 
párhuzamosan induló belterületi határvonal visszakanyarodva a vasútvonalig, 
Budapest-Kelebia vasútvonal dél-nyugati oldala, 6394 helyrajzi számú közút 
(Olajbányászok útja) déli oldala, Kőrösi út páratlan oldala az utat keresztező Dongéri 
csatornáig, a közúttól dél-nyugatra eső Dongéri csatorna déli oldala, Jókai utca 
páratlan oldala 83. házszámú ingatlantól 71. házszámú ingatlanig, belterületi 
határvonal (a Jókai utca 71. házszámú ingatlantól dél-nyugatra kiindulva a Dongér-
völgyi elkerülő útig, Dongér-völgyi elkerülő út dél-keleti oldala (a Kőrösi út és a 
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Csetényi park dél-nyugati telekhatára közti szakasza), a Csetényi park dél-nyugati 
telekhatára, a Kórház intézményt tartalmazó ingatlan észak-nyugati telekhatára, Rét 
utca teljes páratlan oldala, Csónak utca teljes páratlan oldala, Bessenyei tér 1. 
házszámú ingatlan, Szilády Áron utca páratlan oldala a 11. házszámú ingatlantól a 
35. házszámú ingatlanig. 
 
3. Sóstói lakótelep: 
Kőrösi út páros oldala 16. házszámú ingatlantól a Karányi sík útja kereszteződésig, 
Karányi sík útja teljes páros oldala, Iparszőlők útja teljes páratlan oldala, Kolmann 
utca vége, Jókai utca páratlan oldala az utca végétől a 87. házszámú ingatlanig, 
Dongéri csatorna északi oldala Kőrösi útig. 
 
4. Kertváros: 
Dongér-völgyi elkerülő út nyugati oldala (a Mártírok útja és az út nyugati oldalán 
található belterületi határvonal közti szakasz), belterületi határvonal (a Dongér-völgyi 
úttól nyugatra kiindulva egészen a Keceli út közti szakasza), Keceli út teljes páros 
oldala, Mártírok útja teljes páratlan oldala. 
 
5. Tabán: 
Ady Endre utca teljes páratlan oldala, Ősök tere a 1. házszámú ingatlantól a 2. 
házszámú ingatlanig, Béke utca teljes páros oldala, Petőfi utca teljes páratlan oldala, 
Harangos tér a 1. házszámú ingatlantól a 8. házszámú ingatlanig, Tinódi utca 
páratlan oldala a 1. házszámú ingatlantól a Dongér-völgyi elkerülő útig, Dongér-völgyi 
elkerülő út észak-nyugati oldala (a Tinódi utca és a Szász Károly utca közti 
szakasza), Szász Károly utca teljes páros oldala. 
 
6. Alsóváros: 
Szent Imre utca páratlan oldala 1. házszámú ingatlantól az 5. házszámú ingatlanig, 
Kard utca teljes páratlan oldala, Árpád utca páratlan oldala 25. házszámú 
ingatlantól az 29. házszámú ingatlanig, Arany János utca eleje, Hajnal utca teljes 
páros oldala, Paprika Antal utca teljes páratlan oldala, a Szövetség tér (közterület), 
Vasút utca teljes páratlan oldala, Budapest-Kelebia vasútvonal dél-nyugati oldala 
(Vasút utca és a Szegedi út közti szakasza), Szegedi út páratlan oldala 5. házszámú 
ingatlantól az út végéig (a belterületi határvonalig), belterületi határvonal (a Szegedi 
úttól dél-nyugatra kiindulva egészen a Dongér-völgyi elkerülő útig), Dongér-völgyi 
elkerülő út észak-keleti oldala (a déli belterületi határvonal és a Tinódi utca közti 
szakasza), Tinódi utca vásártér felöli oldala, Harangos tér 9. házszámú ingatlantól a 
13. házszámú ingatlanig, Petőfi utca teljes páros oldala. 
 
7. ONCSA Ipartelep: 
Szegedi út páros oldala 8. házszámú ingatlantól a 2. házszámú ingatlanig, Budapest-
Kelebia vasútvonal észak-keleti oldala (a Szegedi út és az észak-keletre eső 
belterületi határvonal közti szakasza), belterületi határvonal (a vasútvonaltól észak-
keletre kiindulva a Szegedi útig). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kőrosi Dezső műszaki osztályvezető 
Tóth Beatrix vezető tanácsos 
Tóth Péter főépítész 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00014 Új napirendi pont 
 
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Megállapodás az egyes szociális és gyermekvédelmi feladat 
ellátásának átadás átvételéről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok  mellékelve. 
 
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető: 
 
Az elmúlt év októberi képviselő-testületi ülés hozott egy döntést, amelynek értelmében 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot alapítson a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás. 
Ennek része a mai testületi ülésre beterjesztett három előterjesztés. Ezek a feladat és 
vagyon átadásról illetve a kistérségi megállapodás módosításáról szólnak. 
 
 

Kérdések 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 17  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >314< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 16:00:21 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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16/2008. Kth 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételének Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulással létrejövő megállapodását. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az egyes szociális 
és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételének Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulással létrejövő megállapodását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Gyovai István  Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető 
Gép Károlyné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele 
tárgyában 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 
képviseletében dr. Várnai László polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), és  
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 
képviseletében Belágyi Mihály alelnök (továbbiakban: Társulás) 
az alábbi megállapodást kötik: 
Átadásra kerülő feladatok: 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben (Szoctv.) meghatározott: 
- étkeztetés (62. §), 
- házi segítségnyújtás (63. §),  
- családsegítés (64. §), 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65. §),  
- támogató szolgáltatás (65/C. §),  
- idősek nappali ellátása/idősek klubja (65/F. § (1) bek.) szociális 

alapszolgáltatás feladatát,  
 

- idősek otthona (68. § (1) bek.) 
- fogyatékos személyek otthona (69. § (1) bek.) 

- időskorúak gondozóháza (82. §) 
- hajléktalan személyek átmeneti szállása (84. § (2) bek.) szakosított ellátás 

feladatát,  
 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- gyermekjóléti szolgálat (40. §),  
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- családok átmeneti otthona (51. §) gyermekjóléti alapellátás feladatát 
 

297/2007 Kt. sz. határozata alapján teljes körűen átadja 2008. január 01. 
napjától, határozatlan időre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.  

2. A Társulás a fenti feladatokat 40/2007., valamint 46/2007. HTKT sz. 
határozata alapján teljes körűen átvállalja. A feladatok tényleges ellátását a 
Társulás önálló intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) végzi. 

 
Átadásra kerülő vagyon: 
3. A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan 

vagyont az Önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ térítésmentes 
használatába adja. A vagyon használatba adásáról az Önkormányzat és a 
Szociális Szolgáltató Központ külön megállapodást kötnek. 

 
Finanszírozás: 
4. Felek rögzítik, hogy az átadott feladatok ellátásához biztosított normatív állami 

hozzájárulást 2008. július 31. napjáig az Önkormányzat igényli azzal, hogy azt 
a finanszírozás rendjéhez igazodó részletekben - átutalja a feladatot ténylegesen 
ellátó Szociális Szolgáltató Központ részére, az állami támogatás megérkezését 
követő 3 munkanapon belül.  
2008. július 31. napját követően a normatív állami hozzájárulást a Társulás 
igényli le.  

5. A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény működtetéséhez a Társulás 
kiegészítő normatív állami hozzájárulást igényel a mindenkori hatályos Magyar 
Köztársaság Költségvetéséről szóló tv. alapján. 
 

6. Az Önkormányzat az átadott feladatok vonatkozásában a mindenkori 
normatíván felül működési hozzájárulást fizet az Szociális Szolgáltató Központ 
részére. 
A havi hozzájárulás mértékét a Társulás a mindenkori költségvetésében állapítja 

meg. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2008. évi költségvetése elfogadását követő 15 
napon belül, 2008. január 1. napjáig visszamenőleg pénzügyileg rendezi a havi 
hozzájárulás mértékét. Ezt követően az Önkormányzat a normatíván felüli 
működési hozzájárulást minden hó 10. napjáig átutalja a Szociális Szolgáltató 
Központ OTP Nyrt.-nél vezetett 11732064-15761581-000000000 számú 
bankszámlájára.  
Felek megállapodnak abban, hogy 2008. I. félévben várhatóan keletkező 
elszámolási különbözeteket – a 2008. I. félévi költségvetési beszámolót követő 
költségvetés-módosítás után - egymás között legkésőbb 2008. október 10-ig 
rendezik. 

7. Késedelmes fizetés esetén a Feleket a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat 
terheli. 
 

8. Az Felek felhatalmazzák számlavezető pénzintézeteiket arra, hogy 60 napon túli 
késedelem esetén a jogosult követeléseit az adós számlájáról beszedje (azonnali 
beszedési megbízás). 

 
9. A Társulás vállalja, hogy az előző pontban rögzített, az Önkormányzat által 

fizetendő hozzájárulás összegét arányosan csökkenti oly módon, hogy - az egyes 
ellátási formák költségeit külön-külön tekintve - a szolgáltatásokat igénybevevő 
települések számára, gondozási naponként megállapítandó, működési 
hozzájárulás fizetését írja elő.  
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Ezen hozzájárulás-fizetési kötelezettség az időskorúak szociális ápolását, 
gondozását nyújtó otthon vonatkozásában csak a 2008. január 1. napját követően 
intézményi jogviszonyt létesített ellátottak után terheli az érintett 
önkormányzatokat külön megállapodás alapján. 

10. Az Önkormányzat kiköti, hogy az átadott feladatokra vonatkozóan a Társulás 
köteles költségvetési határozatában külön mellékletben bemutatni a költségvetési 
egyensúlyt oly módon, hogy településenként a bevételeket forrásonként, a 
kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a felújításokat 
célonként a beruházásokat feladatonként szerepelteti.  

 
Egyéb kérdések: 
11. Az intézményi térítési díjat a Társulás Társulási Tanácsa állapítja meg, a 

Szociális Bizottsága javaslata alapján. 
 

12. A Társulás a feladatellátás rendjén csak az Önkormányzat egyetértésével 
változtathat.  

 
13. Jelen megállapodás határozatlan időre, de legalább három évre szól és évente 

felülvizsgálatra kerül.  
 
14. Jelen megállapodást felmondása csak naptári év végével lehetséges. Az erre 

vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell meghozni és a másik 
féllel közölni. 

 
15. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény és egyéb hatályos szakmai jogszabályok rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

 
Jelen megállapodás érvényességével, teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita 
esetén a felek megkísérlik a vita békés úton történő rendezését. Amennyiben ez a 
rendezési kísérlet nem vezet eredményre, a felek jogvitáik rendezésére kikötik 
Kiskunhalas Város Bíróságának illetékességét. 
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írják alá. 
Kiskunhalas, 2008. január …. 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás                            Kiskunhalas Város 
Önkormányzata    

 Képviseletében:      képviseletében: 
 
 
 Belágyi Mihály dr. Várnai László 
 alelnök  polgármester 
 
 

00015 Új napirendi pont 
 
 
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi  feladat ellátását szolgáló 
vagyon átadás átvétele. 
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Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető: 
 
Az átadásra kerülő vagyon listából kimaradt a Szt. Imre u. 4. sz. alatti ingatlan. Hrsz: 
4635/A/1. Ez jelenleg is a Családsegítő Szolgálat Gazdasági irodája. Korábbi 
döntésekben, alapító okiratban szerepel. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban komoly vita alakult ki a Településfejlesztési, 
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén. Tudják, hogy kiemelt 
támogatást kap ez a szervezet, amire a szolgáltatások javítása érdekében  szükség is 
van, de  az integrációt követően is a rossz gazdasági helyzetben lévő 
önkormányzatoknál marad a használatba adott ingatlanok jelentős terhe. Szerették 
volna a megállapodást módosítani úgy, hogy az önkormányzatok terhei 
csökkenjenek. 
A Kistérségi Humánszolgáltató Iroda vezetője közölte, hogy az idő szorítása miatt ne 
módosítsanak. Január 31-ig van határidő a megállapodás elfogadására. Az eljárást 
sérelmezik. Miért 28-án kerül eléjük egy olyan előterjesztés,  ami 31-én határidős? 
Utolsó pillanatban döntési kényszerben vannak. A kistérségi települések elfogadták 
már csak Kiskunhalas nem. Miért ők maradnak utoljára és miért nem engedik a 
változtatást. A kész tények elé állítás zavarta őket, ami egy áldemokratikus 
hozzáállás. Nincsenek döntési helyzetben, mert a Kistérségi Társulás így működik. 
Fenntartják a jogot a megállapodások újbóli felülvizsgálatára. Hátha a többi 
képviselő-testület is   megfontolja a változtatást. Kéri, hogy a későbbiekben a 
képviselő-testület térjen vissza a megállapodás tárgyalására. 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban is  ezek a kérdések 
merültek fel. Nem értették miért ilyen rövid a határidő. A  másik kérdésük a biztosítók 
okán merült fel.  
Gép Károlyné központ igazgató a Nyúl utcai otthonban egy kazáncserét kért, mert a 
működési engedély kerül veszélybe, ha ez nem történik meg. Ezt az önkormányzat 
magára vállalta. Ha jól értették, a kistérséget azért szavazták meg, hogy a szociális 
ágazatban  40%-al több normatívát lehessen lehívni és az önkormányzatot ne 
terheljék a vonatkozó kiadások. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A kistérségben  Kiskunhalas városnak lakosság arányosan döntő súlya van, 
ugyanakkor egy szavazattal rendelkeznek a Társulási Tanácsban. 
Nem lenne jó, ha az előterjesztések mindig utolsóként kerülnének  a legnagyobb 
településhez. A  legtöbb intézményt átadó településként, először ők dönthessenek és 
legyen módjuk javítani a határozaton. Ha ez így megy tovább előfordulhat, hogy nem 
szavazzák meg a határozatot. 
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Szabó Károly  képviselő: 
 
A Kistérségi Társulási Tanács  konszenzusos alapon működik. Az a cél hogy a 
nagyobb település ne üljön rá a többségre.  
Hasonlóan működik a Európai Unió Bizottsága  is. Ezért egy szavazatuk van. 
Számoljanak le ezekkel a gondolatokkal és próbáljanak meg  gondolni azokra a 
településekre, akiknek feltehetően hasonló problémái vannak. Az épületek 
átadásával kapcsolatban fogadják el az előterjesztést. 
Van erre példa már Halason, mert a megyei önkormányzat több épületet megkapott, 
de a fenntartása a helyi önkormányzat feladata maradt. 
Amennyiben soha nem osztanak a jövőben  előterjesztést az ülés előtt a többség 
részéről, akkor felvethetik ezt hibaként. Pillanatnyilag más a helyzet. 
Elfogadásra ajánlja az előterjesztést. 
  
Halász Balázs képviselő: 
 
Ingatlanok használatba adása és az állag megóvása a kistérségi társulás  dolga. El 
kell gondolkodni azon, hogy  sok ingatlan kerül oda. Amennyiben a kistérség  kötné 
meg a biztosítást, nem lenne kedvezőbb,  mint külön településenként. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nem akarnak rátelepedni  a kistérség  településeire. Közös érdekről van szó. 
A többi település is ad át vagyontárgyakat.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Az elhangzottakhoz fűzi hozzá, hogy a vagyon átadás a feladat ellátásához 
szükséges. Előkészítés időt vesz igénybe. A Dél-alföldi regionális Közigazgatási  
Hivatal BKKM-i Kirendeltségtől december 29-én jött meg a határozat, attól kezdve 
kellett a döntést előkészíteni.  
Az összes település rendelkezésre bocsátotta azt  a vagyont, amit a feladat ellátáshoz 
szükséges. Pontosították a karbantartási, felújítási és beruházási feladatokat, amit 
tartalmaz az alapszerződés is.  
A biztosítás most is  kistérségi, - jegyzi meg - ami mindent felölel.  
Ezután összejöttek az érintett jegyzők – Jegyzői Kollégium- akik jogi, szakmai 
szempontból leellenőrizték  és kemény vitákat folytattak le az előkészítés során. 
Ezután a Kistérségi Társulási Tanács ülésezett ami szintén áttekintette az átadási 
szerződést.  
A pontos előkészítés miatt konkrét kifogást kér. Amennyiben  csak a feladat 
átvételéhez szükséges épületek szerepelnek a listán, akkor nincs miről beszélni. 
Kistérségben súlyozott döntés van. Kiskunhalas nélkül nem hozható döntés, de 
Kiskunhalas  sem,  a többi döntése nélkül.  
Hiba érzékelése esetén jelzést kér és Kistérségi Társulási Tanács elé terjeszti és 
ismét döntenek . 
 
Javasolja a képviselő-testületnek határozat-tervezet elfogadását. 
 
No: 18  
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 Szavazás: Nyílt  >315< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 16:19:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
17/2008. Kth 
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-
átvétele 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az egyes szociális 
és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvételének Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával létrejövő 
megállapodását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető 
Gép Károlyné Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyz 
    

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon 

átadás-átvétele tárgyában 
Kiskunhalas Város Önkormányzat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) képviseletében 
dr. Várnai László polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), mint átadó, és  
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, 
Nyúl u. 5-7.) képviseletében Gép Károlyné mb. vezető (továbbiakban SzSzK), mint 
átvevő 
az alábbi megállapodást kötik: 
Átadásra kerülő feladatok: 
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16. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) meghatározott: 
- étkeztetés (62. §), 
- házi segítségnyújtás (63. §),  
- családsegítés (64. §), 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65. §),  
- támogató szolgáltatás (65/C. §),  
- idősek nappali ellátása/idősek klubja (65/F. § (1) bek.) szociális 

alapszolgáltatás feladatát,  
- idősek otthona (68. § (1) bek.) 
- fogyatékos személyek otthona (69. § (1) bek.) 

- időskorúak gondozóháza (82. §) 
- hajléktalan személyek átmeneti szállása (84. § (2) bek.) szakosított ellátás 

feladatát,  
 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- gyermekjóléti szolgálat (40. §),  
- családok átmeneti otthona (51. §) gyermekjóléti alapellátás feladatát 
 

297/2007 Kt. sz. határozata alapján teljes körűen átadja 2008. január 01. 
napjától, határozatlan időre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.  

17. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a fenti feladatokat 40/2007., valamint 
46/2007. HTKT sz. határozata alapján teljes körűen átvállalja. A feladatok 
tényleges ellátását a Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) végzi. 

 
Átadásra kerülő vagyon: 
18. A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan 

vagyont  
- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3569 
- Kiskunhalas, Garbai u. 6. hrsz: 171/B/1 
- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz: 2235 
- Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. hrsz: 40531/1 
- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697 
- Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. hrsz: 3714 
- Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. hrsz: 4635/A/1 
az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja. 

19. Az átvevő az átvevő-leltár szerint veszi át használatba az ingatlanokat, 
ingóságokat eszközöket, készleteket és egyéb vagyontárgyakat az átadótól. Az 
átvételről készült jegyzőkönyvek jelen Megállapodás mellékletét képezik. 

 
20. Az átadó feltétlen beleegyezését adja, hogy az átadott vagyontárgyakat az átvevő 

a szociális és gyermekvédelmi feladat ellátásához szükséges mértékben 
használhassa, és annak hasznait szedhesse. 

 
21. Az átvevő a használat során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles 

eljárni, s az átvett vagyontárgyak használhatósági fokát megőrizni, s a 
feladatellátáshoz szükséges folyamatos pótlásról gondoskodni. Az átadó a 
tárgyieszköz-karbantartás, felújítás, pótlás vonatkozásában megtérítési igénnyel 
nem élhet. 

 
22. Az átvevő az átvétel után az általa használt ingatlan(részek) rendeltetésszerű 

használatáról, tisztántartásáról (tisztasági festés, nagytakarítás, állagmegóvás és 
karbantartás), valamint tartozékainak, berendezéseinek karbantartásáról, 
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pótlásáról folyamatosan gondoskodik, olyan időpontban és módon, ahogyan azt 
az állapotuk szükségessé teszi.  

 
Az átvétel időpontjától az átvevő viseli az intézményi vagyon fenntartásával járó 
terheket, és azokat a költségeket, amelyek a használattal kapcsolatosak. 
 

23. Az ingatlan(rész)ek átvevőtől függetlenül, rajta kívül álló okból bekövetkezett, 
súlyos károsodásainak javításait, valamint a lassú elhasználódás miatt 
szükségessé vált helyreállítási munkáit - melyek a működést veszélyeztetik, vagy 
annak minőségét rontják, és helyreállításuk a használathoz képest aránytalanul 
nagy terhet jelent -, átadó köteles elvégezni, költségeit viselni. A biztosításokat 
teljeskörűen az átadó rendezi. 
 

24. Az ingatlan(rész) értékét vagy használati módját módosító átalakítások, 
felújítások, beruházások végrehajtásáról és azok finanszírozásáról az átadó és 
átvevő közötti egyeztetést követően az átadó és a Társulás dönt.  

 
25. Az átvevő az ingatlan használati jogát sem részben, sem egészben másnak nem 

engedheti át. 
 
26. Az átvevő a feladatellátásának megszűnése esetén a használatába került 

célvagyont a tulajdonos használatába visszaadja. Felek megállapodnak abban, 
hogy a használati jog megszűnése esetén az ingatlanokat és az ingóságokat 
érintő értéknövelő felújítás, pótlás, beruházás után elszámolnak egymással. 

 
Amennyiben a vagyon visszaadása veszélyezteti a Társulás többi 
önkormányzatai felé történő feladatellátást, a visszaadás legfeljebb 2 évre 
elhalasztható. Ebben az esetben az Önkormányzatot használati díj illeti meg. 
 

27. A használattal kapcsolatosan felmerülő közüzemi díjak és költségek viselésére az 
átvevő a használatba vétel időpontjától köteles. Az átadás időpontját megelőző 
igénybevétel alapján kiszámlázott díjakat az átadó köteles megfizetni akkor is, ha 
azok számlái az átadás időpontját követően kerülnek benyújtásra. Felek helyszíni 
bejáráson készült jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását, amely a 
Megállapodás mellékletét képezi.  

A közüzemi díjak és költségek viselése: 
 
28. A 3. pontban meghatározott ingatlanokon a használat során felmerült 

üzemeltetési költségeket az átvevő köteles viselni. 
 
29. Az átvevő köteles az üzemeltetési költségek fizetésére vonatkozóan az érintett 

közműszolgáltatókkal szolgáltatási szerződést (áram, víz, gáz, szennyvíz, telefon, 
kábel tv, stb.) kötni. 

 
30. Amennyiben a közüzemi fogyasztás nem mérhető önállóan (pl. fűtés), a terület, 

vagy térfogat arányában számított költségmegosztásra az átadó az átvevővel 
külön megállapodást köt, mely alapján az átvevő a ráeső költségeket átadó felé 
teljesíti. 

 
A felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és egyéb hatályos szakmai 
jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
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Jelen megállapodás érvényességével, teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita 
esetén a felek megkísérlik a vita békés úton történő rendezését. Amennyiben ez a 
rendezési kísérlet nem vezet eredményre, a felek jogvitáik rendezésére kikötik 
Kiskunhalas Város Bíróságának illetékességét. 
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írják alá. 
Kiskunhalas, 2008. január  
 
 Szociális Szolgáltató Központ                                           Kiskunhalas Város 
 Önkormányzata  
      képviseletében:  képviseletében: 
 
 Gép Károlyné Dr. Várnai László 
 mb. intézményvezető  polgármester 
 
Ellenjegyeztem: 
 
 Péterné Tandari Zsuzsanna Dr. Ferenczi Mária 
 SzSzK gazdasági vezetője Kiskunhalas Város jegyzője 
 
Záradék: 
A megállapodást Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ………. számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 

00016 Új napirendi pont 
 
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dózsa Tamás Károl képviselő: 
 
Folyamatosan azon munkálkodik, hogy a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és 
Kistérségi Bizottság részt vehessen a Kistérségi Társulási Tanács munkájában, amire 
a jogszabály nem ad  lehetőséget. 
Szeretne tájékoztatást kapni az ott folyó munkáról és tanácskozási jogot is kér. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A tájékoztatásnak nincs akadálya, de tanácskozási jogot a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban foglaltak alapján kaphatnak. 
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Pajor Kálmán  képviselő: 
 
Az előterjesztés  1.sz. mellékletének  5 pontja  foglalkozik a 2. sz.  függelékkel. 
A függelékben a telephelyek között nem szerepel Szt Imre u. 4. sz. alatti ingatlan Itt is 
pótolni kellene. 
Második fejezetben a Társulási Tanács ülése nyilvános. Tanácskozási jogot kapott 
Weiszenberger  László.  Nevezett személy már nem képviselő. Nem lehet már ilyen 
másik tagja a testületnek? 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Azt a szervezetet feloszlatták, aminek tagja volt Weiszenberger László, ezért nincs 
helyette új személy kijelölve. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 19  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >316< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 16:23:32 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
18/2008. Kth 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében adott 
felhatalmazás alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 



98 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanácsot 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

Társulási Megállapodás módosítása 
 
   
1. A TM Általános Rendelkezések előtti bevezető szöveg első tagmondata kivételével 
hatályát veszti. 
 
 
2. A TM Általános Rendelkezések 7. pontja (Mikrotérség) helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
A többcélú társulás feladatainak ellátására az alábbi intézményeket tartja fenn: 
Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. 
Alapítás időpontja: 2006. március 1. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
Alapítás időpontja: 2008. január 1. 
 
 
3. A TM II. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A társulási tanács a többcélú társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot, a Szociális Szolgáltató Központ 
munkájának, működésének figyelemmel kísérésére szociális bizottságot hoz létre. A 
bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell 
választani. 
 
 
4. A TM IV. fejezetének 3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
Azok a települési önkormányzatok, melyek a Társulás feladatellátáshoz szükséges 
jogszabályban rögzített feltételeket nem teljesíti, és ebből a Társulásnak állami 
támogatásból származó bevételkiesése származik, kötelesek a bevételkiesést 
megtéríteni. 
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A megtérítési kötelezettség mértékéről, a fizetési határidőről a Társulási Tanács 
költségvetési, illetve zárszámadási határozatában dönt. 
 
 
5. A TM 2. sz. függelékének szociális közszolgáltatási feladatkör feladatának ellátása 
a Szociális Szolgáltató Központ keretében valósul meg, ennek alapján a 2. sz. 
függelék az alábbiak szerint módosul 
Szociális közszolgáltatási feladatkörben 
Szociális Szolgáltató 
Központ által ellátott 
szociális, gyermekjóléti 
feladatok: 

- étkeztetés 
- házi 

segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 

- idősek otthona 
- időskorúak 

gondozóháza 
- családsegítés 
- gyermekjóléti 

szolg. 
- családok 

átmeneti 
otthona 

- hajléktalan 
szálló 

- idősek klubja 
- fogyatékos 

személyek 
otthona 

- támogató szolg. 
- közösségi 

ellátások 
 

önálló 
intézmény 

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 

Székhely: 
Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ 
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
 
Telephelyek: 
Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. 
Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 
11. 
Kiskunhalas, Molnár u. 6. 
Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. 
Tompa, Szabadság tér 1. 
Tompa, Szabadság tér 4. 
Kisszállás, Felszabadulás u. 29. 
Kisszállás, Felszabadulás u. 35. 
Kisszállás, Iskola u. 20-22. 
Kunfehértó, Szabadság tér 7. 
Harkakötöny, Bem u. 2. 
Harkakötöny, Ady E. u. 8. 
 

 
6. A TM 2. sz. függelékének egészségügyi közszolgáltatási feladatkör feladatának 
ellátása az alábbiakkal egészül ki: 
 
Egészségügyi közszolgáltatási feladatkörben / I. fejezet E.) pont 
Alapellátási orvosi 
ügyelet 
(központi ügyelet) 

Társulási 
Megállapodás 

Kiskunhalas 
Balotaszállás 
Harkakötöny 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Zsana 
 

Kiskunhalas város 
Önkormányzati Képviselő-testület 
Polgármesteri hivatala 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 

Alapellátási orvosi 
ügyelet 
 

1997. évi 
CXXXV. 
törvény 7. §.  

Tompa 
Kelebia 
 

Tompa város Önkormányzati 
Képviselő-testület Polgármesteri 
hivatala Tompa, Szabadság tér 3. 
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7. A TM 2. sz. függelékének igazgatási feladatkör feladatának ellátása az alábbiak 
szerint módosul: 
 
Belső ellenőrzési 
feladatok  
/ I. fejezet H.) pont 

1997. évi 
CXXXV. tv. 
8.§. 
 

Kiskunhalas 
Harkakötöny 
Kelebia 
Kisszállás 
Kunfehértó 
Pirtó 
Tompa 
Zsana 
 

A Társulás által megbízott 
szakember és/vagy Kiskunhalas 
Város Önkormányzati Képviselő-
testület Polgármesteri Hivatala  
Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 
 
8. A TM 2. sz. függelékéből Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 254/2007.sz. 
határozata, valamint az érintett önkormányzatok jóváhagyó döntése alapján a 
hatósági-igazgatási feladat kikerül. 
 
9. A TM 2/a. sz. függelékéből Kisszállás Község Képviselő-testülete 139/2007.sz. 
határozata alapján az alábbi tervezett feladatokban társult önkormányzatként nem 
kíván részt venni:  

- írott és elektronikus média működtetése 
- állategészségügyi feladatkör 

 
10. A TM 2/a. sz. függelékéből a Jegyzői Kollégium döntése alapján kikerül a 
közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer működtetése. 

2. sz. melléklet 
 
Az egyes önkormányzati közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok közös 
ellátásában a Kötöny Kistérségi Területfejlesztési társulás önkormányzatai a 
közigazgatási rendszer korszerűsítésének irányairól szóló 2098/2003. (IX.1.) Korm. 
határozat elveinek figyelembevételével, a minden állampolgár számára elérhető 
minőségi szolgáltatás, az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
mérséklése, a szolgáltatások színvonalának a gazdaságossági szempontok alapján 
történő javítása céljából az alábbi feltételekkel megállapodnak: 
  

M E G Á L L A P O D Á S 
a  

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
Létrehozásáról 

(A  települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. december 1-jén 
hatályba lépett 

2004. évi CVII. tv-ben foglaltak figyelembevételével történő átalakulási, 
2005. május 10-i, 2006. január 31-i, 2006. március 30-i, és 2007. szeptember 10-i 

módosításokkal  
EGYSÉGES SZERKEZETBEN . 

Az átalakulás hatálybalépésének napja: 2005. február 1.) 
 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, 
Ady Endre u. 26.) 
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Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, 
Kossuth u. 1.) 
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 
114.) 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök 
tere 1.sz..), 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, 
Felszabadulás u. 28.) 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, 
Szabadság tér 8.) 
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 
Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

  
önkéntes és szabad elhatározásukból, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés h./ pontja, a települési önkormányzatok  
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII törvény 1.§ (1 ) bekezdése, 
valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G§ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
  

 egyes önkormányzati feladataik ellátására, azaz a települések összehangolt 
fejlesztése, közös területfejlesztési programok megalkotása, a fejlesztések 
megvalósítása,  

 a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására,  

 térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, 
fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét 
meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási 
rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, 
összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

 a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának 
összehangolására, fejlesztésére, 

 a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a 
kistérség területének összehangolt fejlesztésére, 

 a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, 
 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és 
minőségű ellátása érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök és az arányos teherviselés alapján létrehozzák a 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. 
A tagönkormányzatok a társulást 2004. június 01. napjától határozatlan időre 
hozzák létre  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  
  

1.) A társulás neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban : 
többcélú társulás) 
  
2.) Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. ( továbbiakban : térségközpont ) 
 
3.) A társulás pecsétje:  Kör alakú, közepén Kiskunhalas címeréből a kun-vitéz, a 

kör szélén körbefutó felirattal: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
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4.) A társulás tagjai és székhelyük: 
 

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Balotaszállás, Ady 
Endre u. 26.) 

Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Harkakötöny, Kossuth u. 
1.) 

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia, Ady Endre u. 114.) 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kiskunhalas, Hősök tere 

1.sz..), 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kisszállás, Felszabadulás u. 

28.) 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Kunfehértó, Szabadság tér 

8.) 
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Tompa, Szabadság tér 3.) 
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Pirtó, Dózsa György u. 19.) 
Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Zsana, Kossuth u. 3.) 

 
5.) A társulás tagjainak lakosság számát a megállapodás 3.sz. függeléke 
tartalmazza. 
  
6.) Működési területe: a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.  
 
 A többcélú társulás feladatainak ellátására az alábbi intézményeket tartja 
fenn: 
Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. 
Alapítás időpontja: 2006. március 1. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
Alapítás időpontja: 2008. január 1. 
 
8.) A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személy. 
 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a tagtelepülési önkormányzatok 
képviselő testületei. Az alapító és felügyeleti jogokat az önkormányzatok 
képviselő-testületei által megbízott tagokból álló bizottság látja el. 
 

                   A gazdálkodás megszervezésének módja szerint, saját bankszámlával 
rendelkezik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű.  

 
A társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont 

szerezhet. 
 
 
A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait és jelen társulási megállapodásban 
foglalt feladatokat a társulás által 2006. március 1-jei hatállyal létrehozott Halasi 
Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye látja el.1 
 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  
FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 
                                                      
1 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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1.) A Többcélú Társulás célja : A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, 
a kistérségi önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése. 
2.) A Többcélú Társulás funkciói: 

 önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások 
(ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, 
összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, 
működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, 
fejlesztése, 

 államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 
 térségfejlesztés, 
 területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, 

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  
 településfejlesztés összehangolása. 

 
A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön 

törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket, e feladatkörben a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szabályait kell 
alkalmaznia.  
3.) A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

         Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 
egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra 
ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 

 A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a 
hatékonyság,  az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és 
emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

 A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- 
és hatásköröket.  

 A Többcélú Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-
testülete által átruházott feladat- és hatásköröket.  

 A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá 
telepített önkormányzati feladat- és hatásköröket.  

  
4.) Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 

intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési 
jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja 

5.) A Többcélú Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont önkormányzat, 
vagy a társulás más tagja intézménye útján látja el. A feladatellátásról a 
feladatot vállaló és a feladatellátást igénylő települési önkormányzatok képviselő-
testületei a Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat 
képviselő-testülete külön megállapodást köt. 
A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény 

látja el.    
6.) A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el. 

A feladatellátás módjai: 
 társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási 

megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó 
társulás), 

 saját intézmény,  
 térségközpont (városi) intézmény útján, 
 mikro térség (községi) intézmény, 
 ellátási szerződés, 
 feladat ellátási szerződés, 
 közszolgáltatási szerződés, 
 vállalkozási szerződés,  
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 térségközpont polgármesteri hivatala, 
 mikro térség polgármesteri hivatala útján,  
 egyéb módon. 

  
I.FEJEZET 

 
ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK   

  
A társulásnak az önkormányzatok által átruházott feladata és hatáskörei: 

  
A.) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok: 
   

1. a társulási tanács (1996.évi  XXI Tv. 10/G (1) bek) a kistérségi 
területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár 
el. 

2. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti 
helyzetét, adottságait  

3. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve 
annak figyelembe vételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi 
azok megvalósítását.  

4. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen 
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi regionális pályázatokra az 
illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, 
feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, 

5. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 
társulásokkal, a megyei és a regionális területfejlesztési tanáccsal a saját 
kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,  

6. vállalja, hogy a 3, 5 pontokban meghatározott ügyekben egyhangúlag 
dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a 
Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató 
szavazatával dönt. 

7. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása 
érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 
együttműködését erősítő felhasználását; 

8. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; 

9. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 
együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

10. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a 
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, 
projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

11. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács 
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi 
megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források 
feltárása érdekében; 

12. véleményt nyilvánít megyei és a regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő 
intézkedéseket illetően, 

13. forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához,  

14. képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,  
15. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez, 
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16. megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint 
figyelemmel kíséri 

      és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 
együttműködését erősítő  

      felhasználását, 
17. véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott feladatainak ellátásával  
kapcsolatosan, 

18. szakmai munkaszervezetet működtet,  
19. a jogszabály szerinti források felett rendelkezik. 

  
B.) Pedagógiai szakszolgálatok közös kistérségi szintű működtetése az 
alábbiak szerint  

 nevelési tanácsadás 
 logopédiai ellátás 
 továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 
C.) Közoktatási intézmény társulási formában történő működtetése  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 20.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontja 
szerinti intézmény esetében   

  
D.) Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú történő ellátása 
 
E.) Hétközi és hétvégi ügyelet ellátása: 

 Központi ügyeleti feladat egész kistérségre történő megszervezése. 
F.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi 
feladatellátás 
 
G.) Családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kistérségi szintű működtetése 
  
H.) Kistérségi szintű belső ellenőrzés ellátása 
 
I.) Főépítészi feladatok kistérségi szintű ellátása 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 15.§-ában szabályozott, a kistérség egészére vagy egy részére 
vonatkozó közös építési szabályzatok és közös építésrendezési tervek 
elkészítése. 

 
J.) A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és 
bonyolítása 
 
K.) A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése 
  
L.) Környezetvédelmi Önkormányzati feladatok térségi szintű ellátása 

 Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata. 
 Települési környezetvédelmi programok összehangolása. 
 Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. 
 Környezetvédelmi referens foglalkoztatása. 

 
  

M.) Írott és elektronikus média működtetése 
 Kistérségi települések rendszeres bemutatkozása, bemutatása, 

önkormányzati tájékoztatás a médiákon keresztül 
 Internetes portál működtetése 
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N.) Állategészségügyi feladatok közös ellátása 

 Gyepmesteri feladatok 
  

O.) Közigazgatási minőségügyi, önértékelési rendszer  működtetése.  
 CAF uniós közigazgatási modell térségi szintű működtetése 

  
P.) Integrált kistérségi ügyintézés bevezetése. 
 
Q.) Határmenti kapcsolatok szervezése.2 
 
A tagönkormányzatok által ténylegesen vállalt és ellátott 

közszolgáltatási feladatokat, a feladatellátás módját, a feladatellátásban 
résztvevő önkormányzatok felsorolását és a feladatot ellátó intézmény 
megnevezését a megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza.3 

A tagönkormányzatok által tervezett megállapodásokat és közös 
fenntartású intézmények felsorolását a megállapodás 2/a sz. függeléke 
tartalmazza.4 

 
 

II. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
  

A társulás döntéshozó szerve 
  

1.) A társulás vezető döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács 
gyakorolja e megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.  

2.) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 
helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. 

3.) A társulási tanács alakuló ülését Kiskunhalas Város Polgármestere hívja össze. A 
társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás 
megalakulását.  

4.) A társulási tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt 
választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest 
választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási 
tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz 
javaslatot.  

5.) A társulás tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
8.) A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.  
9.) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson, falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a többcélú kistérségi 
társulás tevékenységéről, valamint  a Halas Tv. Kht-n keresztül folyamatos 
tájékoztatást adnak az ülésen hozott fontos döntésekről. 

  
 

A Társulási Tanács működése 
  
1.) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  

                                                      
2 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
3 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
4 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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2.) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, 
illetőleg a társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.  

3.) A társulási tanács ülését össze kell hívni:  
a. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;  
b. a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – 
indítványára annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  
c. a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  

 
4.) A társulási tanács ülése nyilvános.  
 
5.) A társulási tanács  

a. zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett 
a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági 
ügy tárgyalásakor;  
b. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 
6.) A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a székhely 

település képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által 
felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt 
napon belül megküldi a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének és a társulás 
tagjainak. 

 
7.) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a  szavazatok több mint 

felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. Adott 
kérdésben történő határozathozatal szempontjából a határozatképesség 
megállapításakor csak azon tagokat kell figyelembe venni, akik az adott 
feladatellátásban társult tagok. A javaslat elfogadásához annyi tag igen 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét 
és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. A tag 
vagy képviselője – szervezeti, személyi működési feltétel megteremtésére 
vonatkozó ügyeket kivéve – csak azon ügyekben rendelkezik szavazati joggal, 
amelyekre társult. 

 
8.) Minősített többség szükséges: 

a) Társulási Megállapodás elfogadásához és módosításához5 
b) Szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához6 
c) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához;  

d) az 5.) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez és  
e) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása, összeférhetetlenség megállapítása7 és 

f) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

                                                      
5 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
6 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
7 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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9.) A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és a jelenlévők által képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 

  
Bizottság 

  
1.) A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére 

bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén 
működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek 
képviselőiből. A bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a 
társulási tanács határozza meg, a bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. 
Az elnök a bizottság javaslatáról, intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban 
tájékoztatja.  

 
2.) A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és 
gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot a Szociális Szolgáltató 
Központ munkájának, működésének figyelemmel kísérésére szociális 
bizottságot hoz létre. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a 
társulási tanács tagjai közül kell választani. 
 
 

Jegyzői Kollégium 
  

1.) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzője.  
2.) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 
3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. 
4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a 
kollégiummal. 
5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-

előkészítésben, a döntések végrehajtásában.  
 

  A Társulás munkaszervezete 
  
(1) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, 

valamint a működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás munkaszervezete, a 
Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye látja el.8 

 
2) A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott feltételek 

szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek a 
minisztériumoknak, valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó 
munkatársai.  

  
III. FEJEZET  

  
 A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
A munkaszervezet feladata 

 
1.) A társulás saját működésével, illetve az általa ellátott feladatok végrehajtásával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatai ellátására 2006. március 1-jei 
                                                      
8 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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hatállyal létrehozta a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézményét. Az 
Intézmény feladatait a Társulási Tanács az Intézmény alapító okiratában 
határozza meg.9 

 
2.) A feladatok ellátását az Intézmény vezetője (igazgató) irányítja, a társulási 

tanács felügyeli. 
 

3.) A feladatok ellátásáról az intézményvezető éves beszámolót készít, melyet a 
Társulási Tanács tárgyévet követő év április 30. napjáig megvitat.10 

 
4.) A Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Intézménye működésével kapcsolatos 
szabályok: 

1. Az Intézmény vezetőjét a Társulási Tanács A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXII. törvény és A területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény szabályai szerint a Megyei Területfejlesztési Tanács véleményének 
kikérésével nevezi ki. 

2. Az Intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat – kinevezés, felmentés, 
vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, összeférhetetlenség megállapítása 
tekintetében – a Társulási Tanács gyakorolja. 

3. Az intézmény vezetője felett az egyéb – 2. pontban fel nem sorolt – munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

4. Az Intézmény közalkalmazott dolgozói felett a munkáltatói jogokat az 
intézmény vezetője gyakorolja.11 

 
A társulás tagjai beszámolási kötelezettsége 

 
A társulási tanács tagjai évente kétszer (minden év március 31-ig és szeptember 31-
ig) beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységükről. 
 
  

IV. FEJEZET 
  

 A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 
  
1.) A társulás pénzügyi forrása: 

 A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 
 települési önkormányzatok által a társulásnak átadott feladattal 

kapcsolatos, az adott feladatra járó normatív állami hozzájárulások és 
egyéb támogatások, 

  saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 
 központi költségvetési pénzeszköz:   

- állami támogatás         
- állami költségvetési hozzájárulás 

 egyéb bevételek biztosítják.  
 
2.) A társulás működésének, valamint a társulás fenntartásának költségeihez a 

társult önkormányzatok a mindenkor hatályos, Magyar Köztársaság 
költségvetéséről szóló törvényben az állami normatív támogatás megállapításánál 

                                                      
9 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
10 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
11 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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figyelembe vett lakosságuk számának arányában járulnak hozzá.  
  a.) 12 

b.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésének tagdíját 2005. évtől 
minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény 
elfogadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. 
napjáig állapítják meg a társult önkormányzatok.   

c.) A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. 

d.) A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a 
társulás vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése 
után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok 
eljárási díjainak befizetésére fordítható. A Társulási Tanács a Halasi Kistérség 
Humán Szolgáltató Intézménye útján gondoskodik a társulás költségvetésének 
végrehajtásáról.13 

 
 A tagönkormányzatok jelen megállapodás jóváhagyásával a többcélú társulás 

működésének tényleges megkezdésétől számított 3 évre szóló együttműködést 
vállalnak.   

 
3.) A jelen társulási megállapodás I. fejezet IV/1.) pontjában meghatározottak szerint 

megállapított társulási hozzájárulást átutalással kell teljesíteni a társulásnak, az 
OTP Kiskunhalasi Fiókjánál vezetett 11732064-15542315 számú főszámlára.   

 
Azok a települési önkormányzatok, melyek a Társulás feladatellátáshoz 
szükséges jogszabályban rögzített feltételeket nem teljesíti, és ebből a 
Társulásnak állami támogatásból származó bevételkiesése származik, 
kötelesek a bevételkiesést megtéríteni. 
A megtérítési kötelezettség mértékéről, a fizetési határidőről a Társulási 
Tanács költségvetési, illetve zárszámadási határozatában dönt. 
 
4.) A társulás tagjai által befizetett tagdíjak kezelésével és felhasználásával 

összefüggő gazdálkodási feladatokat az Intézmény végzi. A pénzfelhasználásról 
az Intézmény vezetője év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra a 
Társulási Tanács tárgyévet követően, legkésőbb április 30-ig beterjeszt.14 

 
5.) A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
6.) A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 

szabályok az irányadók. 
  

 
V. FEJEZET 

  
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

  
1.) A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján  célszerűségi és 

gazdaságossági szempontból ellenőrzik a társulás működését.  
 
2.) A társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a társulási tanács 

köteles megvitatni, és arról határozatot hozni.  

                                                      
12 Hatályon kívül helyezte: 34/2007. (09.10.) HTKT sz. határozat 
13 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
14 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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3.) A társulás belső ellenőrzését külön megállapodás alapján Kiskunhalas város 

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési és Rendészeti Főosztálya látja el. 
 
 

VI. FEJEZET 
  

KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 
 
 

A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét a megállapodás 5. sz. függeléke 
szabályozza15. 

VII. FEJEZET 
  

A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA  

ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
   

1.)   A társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. 
 A csatlakozási szándékot a társulási tanács elnökének írásban kell bejelenteni. 
 Az új tag felvételi kérelmét a társulási tanács ülésén meg kell vitatni. 
       A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról 

hozott képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy 
a társulási megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.  

 
2.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges: 
 a.) a megállapodás jóváhagyásához 
 b.) a megállapodás módosításához 
 c.) a megállapodás megszüntetéséhez 
 d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
  

3.) A társulásból kiválni törvényben, vagy a kistérségek megállapodásáról, 
lehatárolásáról és megváltoztatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
esetekben, valamint a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat 
hónapon belül lehet. 
A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a társulási 
megállapodást felmondani kívánó képviselő-testület legalább 6 hónappal 
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

  
4.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával, 

a naptári év utolsó napjával, kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra, 
határidőben nem tett eleget. 

 
5.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre, de legalább a társulás 

tényleges tevékenysége megkezdésétől 3 évre kötik meg. Amennyiben a társulás 
által felvállalt feladat a jelen társulási megállapodás hatálya alatt megszűnik – 
kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott 
feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi 
költségvetésbe. 
Amennyiben jelen társulásból történő kilépés eredményeként a társulás nem felel 

                                                      
15 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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meg a többcélú társulások támogatásáról szóló jogszabályban rögzített 
feltételeknek, úgy kilépő önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő 
önkormányzat(ok)ra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő 
összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.  
 

6.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás 
megszüntetését. 

 
7.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a 

társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek  kifizetése után 
fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül 
felosztásra a tagok között.  

 
8.) A társulás megszűnés vagy a társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a 

megszűnéssel vagy a kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség 
keletkezik, a kapott fejlesztések arányában, illetve a Társulási Tanács döntése 
alapján teljesítik a társulás tagjai a pályázati felhívásnak megfelelő 
visszafizetést.16 

 
9.) Elszámolás rendje: 

- A társulás tagjai a kiváláskor és megszűnéskor kötelesek 
egymással elszámolni. 

- A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a 
társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni, 

Közös vagyon kiadásának rendje: 
- annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat 

igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, 
ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött 
szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 
VIII. FEJEZET 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

  
1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre. 
 
2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek 

egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen 
egyeztetést követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási 
megállapodásban eredő vitáig esetére kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság 
kizárólagos illetékességét.  

 
3.)  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv., a helyi önkormányzatok társulásáról 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv., az államháztartásról szóló 
1992. évi XXVIII. Tv., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm. rendelet, a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. 
törvény, valamint a többcélú kistérségi társulások támogatásáról szóló 65/2004. 
(IV.15.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
                                                      
16 Módosította: 34/2007 (09.10.) HTKT sz. határozat 
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4.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírták. 

 
5.) A társulási megállapodás mellékletei:17 

1. számú melléklete: a társulási megállapodás jóváhagyó aláírási 
példánya 
2. számú melléklete: a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó 

testületi ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi 
kivonat 

3. számú melléklete: pályázat benyújtásához nyilatkozatok, 
kötelezettségvállalások 

 
6.) A társulási megállapodás függelékei:18 
 1. számú függeléke: Harkakötöny és Kömpöc Községek Közoktatási 

Intézményi Társulásának Társulási Megállapodása 
 2. számú függeléke: a már létrejött kistérségi megállapodások, a 

tervezett megállapodások és tervezett közös 
fenntartású intézmények felsorolása 

 3. számú függeléke: tagtelepülések lakosságszáma 
 4. számú függeléke: Halasi Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás 
 5. számú függeléke: kiadmányozás, kötelezettségvállalás és 

utalványozás rendje 
 
8.2. Kötelezettséget minden esetben csak írásban lehet vállalni. /Ennek 

leggyakoribb formái: alkalmazási okirat, megrendelés, vállalkozási, szállítási 
szerződés, megállapodás, határozat, stb./ 
A kötelezettségvállalási okmányt az ellenjegyzésre jogosult személlyel alá kell 

íratni /ellenjegyeztetni/. 
 
8.3. Kötelezettségvállaló és ellenjegyző, illetőleg utalványozó és ellenjegyző - 

ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet.  
 
Kiskunhalas, 2008. Január 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
18 Beiktatta: 11/2006 (03.30.) HTKT sz. határozat 
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00017 Új napirendi pont 
 
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Halasi Városmenedzser Kft.alapító okiratának elfogadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
 

Hozzászólások 
 

Kérdések 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Előzetes tervek szerint milyen személyi összetétellel és infrastruktúrával működik a 
létrehozandó társaság? 
Milyen költségvetési  kihatása van , és  mi lesz a fedezete? 
 
Kószó János Képviselő: 
 
Milyen munkaszervezetben működik az új társaság? 
Gazdasági kalkulációja van-e?  
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Projekt menedzsmentnek EU-s pályázatok terén van tapasztalata? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Tevékenységi körök változtak, mi lesz ennek a cégnek a fő tevékenységi köre? 
Jövőben mire fektetik a fő hangsúlyt? 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Milyen bevételi forrásra számítanak? 
Város költségvetéséből igényel  támogatást az új szervezet ? 
 
Dr. Krammer Balázs  képviselő: 
 
Valóban több változata volt már az előterjesztésnek. Legfrissebb változat ma került a 
képviselők elé, amelyben  megváltozott a neve a cégnek, mert hasonló elnevezésű 
már működik Kiskunhalason.  
 
Ez a társaság 5 millió Ft-os alaptőkével alakulna és azért a mai testületi ülésen, mert 
így a februári ülésen az ügyvezető előterjesztheti az üzleti tervet. 
Költségvetési támogatási igénnyel lép fel az új társaság. 
Bevételei: 2009-ben realizálódik, de nem profit orientált elsődlegesen a társaság. 
hanem az a cél,  hogy  olyan tevékenységeket fogjon össze, ami eddig szétszórtan 
különböző helyeken, vagy az önkormányzat intézményrendszerében voltak és 
gazdasági  keretek között jobban tudna működni.  
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Több alkalommal utaltak már erre, és azt is tervezték,  hogy a Halasthermál 
Idegenforgalmi Kft venné át ezeket a marketing menedzser feladatokat, de annak az 
ügyvezető váltása kapcsán  a strand felfejlesztésére helyezték a hangsúlyt. Ezért vált 
szükségesség ennek a cégnek a létrehozása. 
Itt van a leendő ügyvezető, ezért meghallgatását kéri. 
 
Aladics László: 
 
A Kft tevékenységi körét az előterjesztésben mindenki elolvashatja. A szervezeti 
keretek biztosításához  a terv szerint április hónaptól három munkatársat  vesznek 
fel, akik fiatal pályakezdő friss diplomás közgazdász végzettségű szakemberek 
lesznek. 
Tevékenységüket a Művelődési Központ udvarában lévő épületben gyakorolják. 
Kezdeti időben   30-40 millió bevételt terveznek. 
 
Jelenleg az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál dolgozik mint programellenőr. 
A kihelyezett támogatási összegek szerződés szerinti felhasználását ellenőrzi.    
Tavaly elvégezte a Nemzetközi Bankárképző, Európai Uniós Pályázatokat ellenőrző 
szakmodulját.   
                        
A megalakuló társaság  egyrészt a város fejlődését szeretné elősegíteni, a vállalkozók  
fejlesztő tevékenységét szervezni,  kifejteni. A lakosság közérzetét szeretnék javítani. 
Pályázatokon keresztül szeretnék a város fejlődését elősegíteni. Koordinációs 
tevékenységet folytatnának a különböző osztályok és szervezetek között. 
Kis és középvállalkozók részére egy információs adatbázist terveznek létrehozni, ahol  
fellelhető pályázati forrásokat szembesítenék a vállalkozói igényekkel. 
Vállalkozásfejlesztő kiadványokat hoznának létre és erre egy honlapot. 
 

Hozzászólások 
 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Érdeklődve figyeli, hogy hány céget és vezetői állást hoznak még létre sok százezres 
fizetéssel és működési költséggel. 
Igazgatónak 320 E Ft -os béréhez a   munkáltatót érintő járuléka 100 E Ft és 50 E Ft 
költségtérítés is szerepel az előterjesztésben, 25 E Ft-os felügyelő bizottsági 
tiszteletdíj hárommal szorozva = 75 E ft, a könyvvizsgáló díja 100E Ft + Áfa , ami egy 
hónapban 660 E Ft . 
Három  munkatárs felvételét tervezik, a diplomás minimálbérrel 390 E Ft , ami 
mindösszesen 1.055E Ft /hó és emellett nincs működési költség. Az éves szinten 12 
millió Ft. és valamiből működni  is kell.  
A felvázolt tevékenységet  nem látja arányban a ráfordítással.  
Ez a tavalyi  5/12 táblázattal hónapokig  tartó tárgyalásával szemben – minimum - 
érdekes, mert akkor arra hivatkoztak, hogy nincs pénz a költségvetésben a 
támogatásra. Ehhez képest szórják a súlyos milliókat. 
Előterjesztésben a tevékenységi körök között szerepel, hogy  részt vesz az új 
pályázati lehetőségek  felkutatásában, figyelemmel kíséri a fejlesztési célokhoz 
tartozó az önkormányzati és a helyi vállalkozásokat érintő pályázati lehetőségeket, 
amelyekről tájékoztatja az illetékeseket.  
Van már projektiroda ere a célra. Fizetnek egy debreceni céget havi 150 E Ft+ÁFA 
összeggel, hogy pályázatokat figyeljen és konferencia központra is készítsen elő egy 
marketing tervet. Az is itt szerepel, hogy PR feladatok a  vezetői sajtó nyilatkozatok 
koordinálása. Nem elég, hogy van egy Városgazda Zrt-ben 5 igazgató és hozzá egy 



116 

kommunikációs igazgató,  még egy külön társaság fogja a kommunikációit és 
sajtónyilatkozatait kommunikálni. 
Érthetetlen számára. Mitől lesz a város működése hatékonyabb ettől a sok cégtől?  
Művelődési központ tevékenységi köréből  17 tevékenységi kör maradt, az új cégnél 
44 tevékenységi kör van felsorolva  amelyek közül számtalan van, amit a művelődési 
központ végzett.  
Ott egy munkatárs felvételével lehetett volna megoldani az egész kérdést. 
Elfogadhatatlan mindez számára és fél attól, hogy a költségvetésben is több milliós 
támogatás szerepel majd a cégek támogatására. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Feleslegesen elmondják véleményüket, de a döntés régen megvan, jelölt már a cég 
nevét is elmondta. Most még beszélnek róla, de színjáték az egész. 
Tevékenységi körben olvassa: Levéltári könyvtári tevékenység: Ezek szerint lehet 
arra számítani, hogy a könyvtári tevékenységet és a megyeit is beolvasztják a 
Városmenedzser Kft-be? 
Ennek azonban fenntartási költségei lesznek.  
Miért nem kell pályáztatni az ügyvezetőt? Véleménye szerint a jelölt biztosra ment. 
Csipőre tett kézzel adta elő mondókáját. Ez mindent elárult. 
Ez egy újabb csatorna, ahol a közpénzt ismét el lehet költeni. 
Fenti szempontok alapján nem támogatja azt. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az előterjesztést el kellene olvasni. Két fő célra koncentrálnak, egyik ezek közül a 
projekt menedzser, - természetesen ennek részeként jelenik  meg a projektiroda is – 
és a városmarketing tevékenységre. 
Költséghatékonyság  és hatékonyság  szempontjából előnyös , ami a tevékenységéből 
adódik. Erre  korábbi  összefogható  elképzelés  nem is volt. Harmadik dolog,  hogy 
előírás az Uniós tevékenységhez kapcsolódóan a tervezett lépés. Amennyiben ezeket 
a projekteket nem egy szervezethez integrálják, és nem ez a szervezet az, amelyiket 
felelőssé lehet tenni a tekintetben, hogy ezeket a feladatokat elvégzi, akkor nem 
jutnak előbbre. 
Ha ezt szeretnék, akkor szavazzanak úgy, ahogy mondták. 
Amennyiben  azt szeretnék, hogy jussnak előrébb és legyen integráltak a 
tevékenységek és legyenek számon kérhetők, akkor szavazzák meg az előterjesztést. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Három előterjesztést kaptak ebben a témakörben. Egyik január 16-án készült, egy 
január 21-én és egy ma, azaz január 28-án készült. A maiból nem tudott felkészülni, 
mert most kapták meg. 
Amennyiben pontatlanság jelenik meg az azért van, mert nem kapnak időben 
előterjesztést. 
Összehasonlítva a korábbi előterjesztéssel,  a mostanit, a fő tevékenység  körében  
javítottak, amit nagyon meg is tud érteni, mert  a cél a gazdasági program operatív 
feladatainak végrehajtása  egy városmarketing részfeladatait összefogó és a jövőben 
azokat egységesen menedzselő közgazdasági társaság létrehozása. 
A tevékenységi köröket úgy kell kialakítani, hogy megvalósításra kerülhessenek. 
Csak olyan célokra  érdemes új céget alapítani, amely célok végrehajtására eddig 
semelyik szervezet nem volt alkalmas, azaz nem szerepelt a feladatai között. 
Összehasonlította a tevékenységi köröket és kiderült, hogy öt olyan van, amelyik  
csak a Városmarketing Kft-nél van, ez a rendezvény étkeztetés, társadalmi tudomány 
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humán kutatás fejlesztés, - nem tudja mennyiben szolgálja a projektek 
megvalósítását – utazás szervezés, és egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység.  
A Városmarketing Kft tevékenységében  szabadidőpark, sípályák fenntartása, 
szabadidős eszközök kölcsönzése, strand szolgáltatás, táncterem, discó stb.. 
Megint arról van  szó, hogy látszat tevékenységet csinálnak ha nagyon jóhiszemű, de 
ha rosszhiszemű, akkor felesleges pénz kidobásokat indukálnak nem tudni milyen 
célból.  
Nem szabad ezt az előterjesztést komolyan venni. Ha a többség megszavazza az az ő 
felelősségük. 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A felsorolt tevékenységi körök közül nem mindegyiket gyakorolják, de a későbbi 
módosítás elkerülése miatt többet felsorolnak. 
A Városgazda Zrt-t is szó éri folyamatosan, hogy nagyvárosi modell. Nem erről van 
szó.  
Mórahalom település fejlődését hozza fel példaként. Ennek a kistelepülésnek 
dinamikus fejlődése mögött  egy ilyen szervezet áll. Már megkésettek az alapítással, 
mert van ahol már évek óta működik  Mórahalmán  20 fő foglalkoztatottja van és ezek 
közül 3 fő köztisztviselő. Ők is pályázat figyeléssel és előkészítéssel foglalkoznak, de 
nagyon profi módon. Kezdetben önkormányzati forrásokból indítottak, de ma már  
saját munkabérüket is pályázaton nyerik. Mórahalmon 3.2 milliárd   költségvetési 
főösszegből   a működtetési költség a szükséges felhasználás, a többi előirányzat 
fejlesztésre megy. 
Ezt a szintet talán nem lehet már utolérni, de ehhez hasonlót kell megpróbálni, mert a 
hivatalnok soha nem lesz menedzser. Az más szemléletű beosztás. 
Nagy előrelépést vár ezen a téren ettől a szervezettől, ezért is szavazza meg. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Ennek a cégnek katalizátornak kell lennie a város életében és ezt ennek szánják. 
Város jövőbeni életében a jelenleg létező vállalkozások menedzselésére és olyanok 
idevonzására, akik lehetőségeket keresnek. Ezt egy profi szervezetre kell bízni. 
Elhangzott a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén, hogy van egy 
Városfejlesztési osztály és rá kell bízni ezt a feladatot.  
Az elmúlt hónapokban látták, hogy az osztály küzd azokkal az előterjesztésekkel, 
amit le kell tennie a testület elé, sokszor az utolsó pillanatban készültek el. 
Azért nem helyi vállalkozót támogatnak, mert nem lett volna kész a pályázat. 
Elhangzott Mórahalom sikere. Ott összesen 30 ember dolgozik a projekteken. Előre 
kell dolgozni. Nem köztisztviselőnek kell ezt csinálni, ahol minden jogszabály által 
kötött. Kis szervezetben lehet olyan jutalmazási rendszert   kidolgozni, ami ösztönöz. 
A tevékenységi jegyzék vonatkozásában elmondja, hogy a cégnyilvántartásról és 
bírósági cégeljárásról szóló 1997 évi CXLV tv. szerint be kellett jegyeztetni az összes 
végzendő tevékenységi kört. 2006 július 1-től  hatósági engedélyhez képesítéshez 
kötött tevékenységre vonatkozóan korlátozások fenntartásával bármilyen jogszabály 
által nem tiltott vagy korlátozott tevékenységet végezhet egy illető cég. 
A létesítő okiratban csak a fő tevékenység megjelölése a kötelező.  
Az új szabály, hogy  köteles  az Adóhatósághoz bejelenteni azt a tevékenységet , amit 
elkezd az illető cég. Ne azon lovagoljanak, hogy mit írtak be tevékenységi körként. 
Ennek a cégnek ki kell  nőnie magát és katalizátorként kell a város életében jelen 
lennie és fiatal dinamikus csapatot kell összegyűjteni, akik ezt a célt követik. 
Alpolgármester úr elmondta, hogy a Városgazda Zrt-t elsősorban kivitelezési  
területen kívánják használni. Ennek a csapatnak a projekt menedzselése lenne a fő 
szerepe. Kettő nem végezhető egy cégen belül. 
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Azt is szemükre vetették,  hogy sok új céget hoznak létre. Tudomása szerint a korábbi 
testület is hozott létre gazdasági egypár társaságot. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Új Kft-ről van szó annak ellenére, hogy kezdetekben a gazdasági társaságok 
számának csökkentését tűzték ki célul. Azóta csak szaporodnak. 
Ezzel a Kft megalakításával  szemben komoly aggályai vannak. 
Általában előre számolnak az emberek, itt pedig három variációban kiadták az 
előterjesztést,  de fél óra alatt nem lehet eldönteni, hogy létrehozzanak egy céget vagy 
nem. A város pénzére is vigyázniuk kell.  
Ha nincs üzleti terve vagy előzetes gazdasági számítása az előterjesztőnek, akkor 
nem lehet  gazdasági társaságot  alapítani úgy , hogy a költségvetés támogassa. 
Véleménye szerint így  nem lehet dönteni. Egy gazdasági társaságnak nem 
költségvetési támogatásból kell megélnie. 
Előbb hangzott el, hogy talán a jövő évben lesz bevétele ennek a társaságnak. Akkor 
ez nem profit orientált gazdasági társaság. Végezzenek előzetes számításokat, milyen 
bevételre lehet számítani és milyen kiadásai lesznek, milyen hasznot várnak  és 
akkor döntsenek. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Az alapfogalmak tisztázását javasolja, mert  el kell különíteni a pályázat írót, 
pályázót és a projekt menedzsert vagy menedzsment szervezet illetve a kivitelező 
feladatait. 
Ezek nem feltétlenül zárják ki egymást. Törvényi szabályozás van, de különböző 
konstrukciók léteznek. Ez egy bevett gyakorlat, hogy a pályázat kidolgozója lesz a 
későbbi projektmenedzser.  Ha a Városgazda Zrt a menedzser szervezet, akkor  ez a 
szervezet a pályázatot is megírhatná Van másik szervezeti felépítés is, amit a 
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén már ismertetett, hogy 
Városfejlesztési Osztályt kellene felfejleszteni 2-3 fővel, akik a pályázatok 
kidolgozásában és később a menedzselésében is részt vehetnének. Akkor azok a 
plusz források amik a pályázat során megjelennek, - a projekt menedzsmentnek 
külön tétele van , mert egy támogatott tevékenység -, azok a Polgármesteri Hivatalhoz 
kerülnének és a pályázatírók bérét ebből lehetne tervezni. 
Lehet erre mondani, hogy nem működő dolog, a köztisztviselők nem alkalmasak erre, 
de ellenpéldaként elmondja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzatnál a stratégiai 
és integrációs iroda néven működik egy ilyen szervezet, a fejlesztési és 
vagyongazdálkodási osztályon belül. Igen nagy projekteket menedzselnek.  
Városháza szakembereivel kell ezt megcsinálni, akik a legközelebb vannak az 
információkhoz és a tudással rendelkeznek.  
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy felvetődött a párhuzamosság 
megszüntetésének igénye. Az új cég megalakulását követően a projektiroda 
megszűnik, mert beolvad ebbe a cégbe. 
A tevékenységi körökről szóló vita komolytalan. Korábban a HAVI és a TÖV Kft között 
ugyan azon tevékenységi körök voltak. Utóbbinál még autópálya építés is szerepelt a 
tevékenységi körök között.  
Az ügyvezető azért kap öt hónapos megbízást, mert nem pályázat útján nyerte el a 
megbízást. A többségi frakció mindig odafigyel a törvényességre és ezután is 
pályázati úton szeretnék betölteni az állást. Az ügyvezető ideiglenes kinevezést  kap. 
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Azt észleli a vita során, hogy a cég létrehozása egy eredendő bűn lenne, amitől meg 
kell óvnia  várost. Véleménye szerint lehetőséget kell adni egy új dinamikus 
csapatnak. Valóban új dologról van szó, ami nem jelenti azt, hogy nincs rá szükség és 
hogy biztosan rossz lesz. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők 
szavazatát. 
 
No: 20  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >317< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 17:30:47 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               13   56.52%   54.17% 
 Nem                 8   34.78%   33.33% 
 Tartózkodik                 2     8.70%     8.33% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
19/2008. Kth 
Kiskunhalasi Városmenedzser Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratát elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
 
1.) A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Városmenedzser Szolgáltató és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát elfogadja és 
jóváhagyja, hogy a Kft. 2008. február 01. napjával a „TEÁOR 82.30’08 Konferencia, 
kereskedelmi bemutató szervezése” főtevékenységgel működését megkezdje.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. megalakításához 
szükséges cégeljárási intézkedéseket megtegye, illetve a cégeljárás járulékos 
költségeihez a fedezetet a költségvetés terhére rendelkezésre bocsássa. 
 
3.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Kft. alapító okiratának VI. pontjában 
meghatározott 5.000.000 forint alaptőke költségvetés terhére letéti számlán történő 
elhelyezését és cégbejegyzési bejelentés visszaigazolásának esetére szóló 
felszabadítását. 
 
4.) A Képviselő-testület 2008. február 01. - 2008. június 30. közötti időszakra 
megbízza Aladics László 1139 Budapest, Forgács u. 3. szám alatti lakost a Kft. 
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ügyvezetői teendőinek ellátásával. A Képviselő-testület az ügyvezető részére 320. 
000 Ft/hó munkabért és 50. 000 Ft/hó költségtérítést állapít meg. 
 
5.) A Képviselő-testület 2008.február 01. - 2008. december 31. közötti időszakra 
megbízza Aradszky Lászlóné 6400 Kiskunhalas, Tulipán u. 14. szám alatti lakos 
önkormányzati képviselőt, Dr. Martinov Tibor  6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 5. 
szám alatti lakos jogászt  és Szakál Aurél 6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 10. szám 
alatti lakos múzeum igazgatót a Kft. felügyelő-bizottsági  teendőinek ellátásával. A 
Képviselő-testület a felügyelő-bizottsági tagok részére 25. 000 Ft/hó tiszteletdíjat 
állapít meg. 

  
6.) A Képviselő-testület 2008. február 01. - 2008. december 31. közötti időszakra 
megbízza az ELKO-AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (képviselő: Vida József Attila) 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 11. 
szám alatti lakost a Kft. könyvvizsgálói teendőinek ellátásával. A Képviselő-testület a 
könyvvizsgáló részére 100. 000 Ft/hó + ÁFA megbízási díj összeget állapít meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Lukács László alpolgármester 
Dr. Krammer Balázs képviselő 
Aladics László ügyvezető 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
László Mária  Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
                                                               

amellyel az 1. pontban megjelölt Alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi. 
IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján, üzletszerű gazdasági tevékenység 
folytatására létrehozza az alábbi 
 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT.   
 

I. 
A Társaság alapítója: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Képviseli: Dr. Várnai László polgármester 
Adószám: 15338806-2-03 

II. 
 
A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:  
Kiskunhalasi Városmenedzser Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
 
A Társaság rövidített elnevezése: 
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Kiskunhalasi Városmenedzser Kft.   

III. 
 
A Társaság székhelye: 
6400 Kiskunhalas, Városháza u. 2. 
 

IV. 
A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységei: 
18.12 ’08 Nyomás (kivéve napilap) 
18.13 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.20 ’08 Egyéb sokszorosítás  
47.61 ’08 Könyv-kiskereskedelem 
56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 
58.11 '08 Könyvkiadás 
58.12 ’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
59.13 ’08 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése  
59.14 ’08 Filmvetítés 
59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
63.99 ’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 
68.32 ’08 Ingatlan kezelés 
70.21 ’08 PR, kommunikáció 
70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
72.20 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 ’08 Médiareklám 
73.20 ’08 Piac-, közvéleménykutatás 
74.20 ’08 Fényképészet 
78.10 ’08 Munkaközvetítés 
78.20 ’08 Munkaerő-kölcsönzés 
78.30 ’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
79.12 ’08 Utazásszervezés 
79.90 ’08 Egyéb foglalás 
81.10 '08 Építményüzemeltetés 
82.11 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.20 ’08 Teleinformáció 
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 
85.52 '08 Kulturális képzés 
85.59 ’08 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
90.01 ’08 Előadó-művészet 
90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.03 ’08 Alkotó-művészet 
90.04 '08 Művészeti létesítmények működtetése 
91.01 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
91.02 ’08 Múzeumi tevékenység 
91.03 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
93.29 '08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.99 ’08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
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A Társaság főtevékenysége: 
82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységét az engedély megszerzését követően 
kezdheti meg. 

V. 
 
A Társaság időtartama, üzleti éve: 
határozatlan idő. 
(Az első üzleti év a jelen szerződés aláírásának napján kezdődik és december 31-én 
fejeződik be) 

 
VI. 

 
A Társaság törzstőkéje:   
5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű készpénz.  
 
Az egyes tagok törzsbetétei a következők: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat pénzbeli betétje  5.000.000 Ft, azaz ötmillió 
forint  
A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak 
bejelenteni.  
Az alapító további pótbefizetésről nem rendelkeztek. 
 

VII. 
 

Az üzletrész: (Gt. 121–123. §) 
A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez 
igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.   
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez 
meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. 
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a korlátolt felelősségű 
társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján 
gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.  
A jelen szerződéssel létrehozásra kerülő korlátolt felelősségű társaságban az alapító 
tag törzstőke hányada 100%. 
Az üzletrész forgalomképes és a Gt. 135. §-a szerint képzett saját társasági üzletrész 
kivételével szabadon átruházható. 
A Gt. 169. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem 
szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a 
törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá 
válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem korlátozza.  
 

VIII. 
A nyereség felosztása: 
A nyereséget a tagok között törzsbetétjük arányában kell felosztani. 
 

IX. 
 

A Társaság szervezete:  
A társaság szervei:                                                                A.     Alapító tag 

                B.     Ügyvezető 
A. Alapító tag  
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Az alapító tag a Gt. 168. § (1) bekezdés szerint dönt az egyébként törvény szerint 
taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és erről a vezető tisztségviselőket írásban 
köteles értesíteni.  
A befizetett törzsbetétek minden 100. 000 forintja egy szavazatra jogosít. 
A taggyűlés (alapító tag) kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141.§ (2)) tartozik:  
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b.) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;  
d.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
g.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
h.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 

elrendelése; 
i.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
j.) a Gt. 37. §.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 
k.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
l.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§.b pont), illetve 
élettársával köt; 

n.) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

o.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló 
által történő megvizsgálásának elrendelése; 

p.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének 
jóváhagyása; 

q.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
r.) a Társasági szerződés módosítása; 
s.) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t.) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
u.) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása; 
w.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
                                                             
B. Ügyvezető  
A Társaság ügyvezetője:  
Aladics László (1970.10.14., Mihály Margit Júlia)  1139 Budapest, Forgács u. 3.                         
A Társaság ügyvezetőjének megbízatása 2008. június 30. napjáig szól. 
Az ügyvezető jogosult a Társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a Társaság nyilvántartásait, irányítja a Társaság munkáját.  
A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Aladics László gyakorolja. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékkel 
kapcsolatos valamennyi, a Gt. 150.§ (2-4) bek. szerinti ügyvezetői kötelmet az 
ügyvezető tudomásul veszi.   
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X. 

 
A felügyelő bizottság: 
 
A társaság tagja a társaság felügyelő bizottságának tagjait, valamint a társaság 
könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki: 

 
A felügyelő bizottság tagjai: 

Aradszky Lászlóné (Szalai Zsófia)               6400 Kiskunhalas, Tulipán u. 14.   
Dr. Martinov Tibor (Tölgyesi Irén)             6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 5. 
Szakál Aurél (Czenczik Klára)                    6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 
10. 

 
A felügyelő bizottság tagjainak megbízása 2008. december 31. napjáig szól. 
 
 

XI. 
A Cégjegyzés: 
A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét ö n á l l ó a n írja a Társaság 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a hiteles aláírási 
címpéldány szerint. 

 
XII. 

 
A könyvvizsgáló: 
 
A Társaságnál öt évre megválasztott könyvvizsgáló működik, a Gt.-ben és más 
jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátására. Kijelölt 
könyvvizsgáló megbízatása 2008. december 31-ig szól. A könyvvizsgáló 
szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetők bármelyike tesz 
javaslatot az alapítónak. 
 
A Társaság megválasztott könyvvizsgálója: 
ELKO-AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság  
(6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 11.) 
Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma:000935 
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: 
Név: Vida József Attila 
Anyja leánykori neve: Matzner Anna 
Kamarai ig. száma: 00280 
Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 6. sz. alatti lakos, 
akinek megválasztását illetően összeférhetetlenségi ok nincs, és aki a 
megválasztását külön nyilatkozattal elfogadta. 
 
A könyvvizsgálóra egyebekben a Gt.-ben és más jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározottak az irányadóak. 
 

XIII. 
 

A Társasági szerződés módosítása, a Társaság megszűnése: 
A Társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az 
alapító határozata szükséges.  
A Társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.  
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A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból 
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a fennmaradó vagyon a tag 
törzsbetétjeik arányában illeti meg. 
A gazdasági társaság megszűnik, ha:  
a.) a Társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési 

feltétel megvalósult; 
b.) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;  
c.) tagjainak száma egy főre csökken, kivéve ha a Gt. törvény másként rendelkezik; 
d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
e.) jogszabály így rendelkezik; 
f.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
g.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
h.) a Gt.-nek az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
 
A gazdasági társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg. (Gt. 65.§.) 
 

XIV. 
A jelen társasági szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
A Társaság a tevékenységét 2008. február 01. napján kezdi meg. 
A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt 
korlátolt felelősségű társaság előtársaságaként működik.  
 
A Gt. 15.§ (2) alapján a Társaság társasági szerződésben kijelölt ügyvezetője a 
korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az 
előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a 
megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) 
toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a 
megkötött jogügyletek – ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be – az alapító által 
megkötött ügyletnek minősülnek.  
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a korlátolt felelősségű 
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a 
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.  
A társaság alapítója jelen alapító okiratot, mint akaratával megegyezőt 
helybenhagyólag írta alá.” 
 
 
 

00018 Új napirendi pont 
 
18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal  köztisztviselőit és az Önkormányzati 
Tűzoltóságot érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 
meghatározása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 



126 

 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 21  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >318< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:31:42 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
20/2008. Kth 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot  
érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása. 
 

H a t á r o z a t 
 
I.) Kiskunhalas város  képviselő-testülete, figyelemmel a köztisztviselők 
jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi XXIII. törvény 34.§ (3) 
bekezdésében foglaltakra a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire 
vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező  kiemelt  célokat 2008. 
évre   az alábbiakban határozza meg: 
 
Általános célok: 
 

1. A hivatali eljárásokban a törvényesség maradéktalan megtartása, a gyorsabb, 
hatékonyabb, magas színvonalú döntésekre való törekvés. Az ügyintézés 
során a szakmai igényesség szem előtt tartása. 

 
2. Ügyfélközpontú eljárás érvényre juttatása, hatékony és gyors ügyfélforgalom 

elősegítése, ügyfelek széles körű tájékoztatása, a szolgáltató jelleg 
érvényesülése.  

 
3. A Képviselő- testület és szervei a jogszabályokban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott hatásköre, feladatai hatékonyabb ellátása 
érdekében a döntések előkészítésénél, végrehajtásánál  a magas szakmai 
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színvonalú, pontos, a képviselők munkájával összhangban végzett 
tevékenység. 

 
4. A korszerű, hatékony munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos 

oktatása és szakmai továbbképzése. 
 

 Szakmai célok: 
 

1. A képviselő-testületi döntések végrehajtásában hatékonyabb közreműködés, a  
végrehajtás  megtörténtének visszacsatolásáról a képviselő-testület 
tájékoztatása. 

 
2. A   Képviselő-testület  által megalkotott  szakmai  koncepciókban, 

esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott  feladatok  végrehajtásának 
szervezése és  figyelemmel kísérése. 

 
3. Költségvetési rendelet tervezetek és költségvetési beszámolók határidőre való 

elkészítése. 
 

4. A város  költségvetési gazdálkodásának racionalizálása, az 
intézményrendszer   takarékosabb  működtetésére a még meglévő   
lehetőségek feltárása úgy, hogy az intézmény tevékenységének színvonala 
nem csökkenhet. 

 
5. A  helyi adó rendelet szabályainak maximális  betartása, a  megállapított adó 

bevétel  teljes körű behajtására való törekvés. 
 

6. Az Európai Uniós és hazai fejlesztési források  bevonásával   megvalósuló 
feladatok folyamatos figyelemmel kísérése és szakszerű, határidőben történő 
lebonyolítása. 

 
7. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében meghatározott fejlesztési célok 

végrehajtása. 
 

8. A  Városgazda Zrt-vel a  folyamatos kapcsolattartás kialakítása és fejlesztése. 
 

9. A Képviselő-testület  által   elfogadott ellenőrzési munkatervben meghatározott 
ellenőrzések   maradéktalan  betartása. 

 
10. Az önkormányzati  intézmények költségtakarékos és egyben hatékony 

gazdálkodására való további ösztönzés. 
 

11. Az alapfokú oktatás  és kollégium tekintetében a konzorciális együttműködés 
kialakítása a gazdálkodás hatékonysága érdekében. 

 
12. A  2008. évhez kapcsolódó rendezvények megszervezésében való aktív 

közreműködés.  
 

13. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  és intézménye munkájának  segítése. 
 

14. Az egészségügyi alapellátás területén  az iskolaorvosi és  háziorvosi rendelők  
jogszabályban előírt feltételeinek biztosításáról elfogadott koncepció 
végrehajtása. 
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Határidő:  azonnal 
A határozat végrehajtásáért felelős:  Dr. Ferenczi  Mária Jegyző 
Határozatról I. pontjáról  értesül: 

1. Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző 
2. Polgármesteri Hivatal főosztályvezetők,  osztályvezetők 

 
 
II.)  A Képviselő-testület a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hszt.) 
melyet -  többek között – módosított a 2001. évi XXXVI. törvény, 245/F. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a teljesítmény követelmények 
alapját képező kiemelt célokat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  
részére  2008. évre az alábbiak szerint határozza meg.: 
 
1. Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok: 
 

 Kiemelten kezelje a munkaidő törvényi csökkentéséből adódó létszámbővítés 
jogszerű végrehajtását, körültekintő  szolgálatszervezéssel biztosítsa a 
szolgálat zökkenőmentes  ellátását. 

 A tűzmegelőzési szakterületet érintő jogszabályváltozások érvényre 
jutásának biztosítása a tűzoltóság munkájában. 

 A tűzoltóság eszközbeszerzésére irányuló pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérése, lehetőség esetén sikeres részvétel a pályázatokon. 

 Az Egységes  Digitális Rádiórendszer (EDR)  bevezetésének folytatása, a 
személyi állomány további széleskörű felkészítése a rendszer 
alkalmazására. 

 A pénzügyi források takarékos, hatékony felhasználásával biztosítsa az 
intézmény eredményes gazdálkodását.  

 
 2. Kompetencia célok: 
 

 Vezetői és irányító magatartás / Követelménytámasztás (7/29.): A felvételre 
kerülő munkatársakkal szemben támasszon olyan követelményeket, melyek 
biztosítják mielőbbi beilleszkedésüket és a szervezet iránti 
elkötelezettségüket. 

 Vezetői magatartás / munkatársak fejlesztése (7/33.): Tervszerű 
beiskolázással biztosítsa a nyugdíjazások miatt megüresedő munkakörök 
megfelelő felkészültségű szakemberekkel történő feltöltését. 

 
  3. Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok: 
 

 A tűzmegelőzés szakterületéhez kapcsolódó jogszabályok előírásainak 
elsajátítása a munkakörében elvárható szinten. 

 Az idegennyelv-ismeretének szinten tartása, a szakmai idegennyelv-
tudásának lehetőség szerinti fejlesztése. 

 A fizikai állóképességének és egészségének megőrzése. 
 

Határidő: azonnal 
A határozat végrehajtásáért felelős: Babud Jenő  tűzoltóparancsnok 
A határozat  II. pontjáról értesül: 

1. Babud Jenő  tűzoltóparancsnok 
2. Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző 

Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00019 Új napirendi pont 

 
19./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Intézkedési Terv  az elavult önkormányzati tulajdonú orvosi 
rendelők kiváltására és működtetésére, a szakmai minimumfeltételeinek biztosítása 
érdekében. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Szt Imre u. rendelő kiváltását tényleg az Eötvös utca 3. sz. alatt képzelik el? 
Már  közmeghallgatáson is elhangzott, a 11. választókerületből többen jelezték, hogy  
ehhez a rendelőhöz az Alsóvárosból járnak a betegek. Az Alsóvárosból a város 
közepébe  járni, messzinek tűnik sokak számára. Lakossággal a szándék 
leegyeztetett? 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Mi az oka, hogy a Hajnal u. orvosi rendelő egyéb műszaki hiányosságok miatt 
áthelyezésre kerül? Emlékei szerint az intézmény jól fel lett újítva. Más cél van ezzel 
az intézménnyel? 
 
Rostás László  Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
 
Van arra lehetőség, hogy a Szt Imre utcai rendelő ne  az Eötvös utcába kerüljön? 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy levélben megkeresték az érintett 
orvosokat, amiben szabadon nyilatkozhattak arról, hogy elfogadják a felkínált 
lehetőséget, vagy nem. 
A Szt.Imre utcában dolgozó négy háziorvos közül három elfogadta az ajánlatot, a 
negyedik nem, de ő a megoldást felvállalta. 
Egyéb magántőke  befektető is jelentkezett és ajánlatot tett a háziorvosoknak, akik 
alku folyamat részesei lettek. 
Intézkedési tervben megfogalmazott időszakban a szerződések megkötésre kerülnek, 
de egy részük marad az Alsóvárosban a Dekáni Árpád utcában. 
Az önkormányzat forráshiány miatt nem tud ajánlatot tenni az ÁNTSZ pedig a 
minimum feltételek biztosítása érdekében megfogalmazott kifogásokat rövid időn 
belül  megköveteli. 
A Hajnal utcai rendelőben egy Ifjúság Orvosi Centrum létrehozása indokolt. Eddig 
mulasztásos törvénysértésben vannak, mert minden intézményben külön orvosi 
rendelőt kellett volna létrehozni. Ez kiváltható egy központi rendelővel. 
 

Hozzászólások 
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Halász Balázs képviselő: 
 
Régóta húzódik ez a dolog. Szt Imre utcai rendelő már nem újítható fel. Új rendelő 
mindenkinek öröm lenne.  
A betegek közül most is laknak a Zöldhalom utcában  és a Sóstói lakótelepen és 
onnan is be kell jönniük az Eötvös utcai rendelőbe. 
Az Alsóvárosi betegek is bejönnek a központba, mert a gyógyszertárak ott 
helyezkednek el.  
Egy jól felszerelt rendelő mindenkinek örömére válhat. 
A közmeghallgatáson elmondottakat visszautasítja. Miért nemkívánatos, hogy a 
cigányok bejárjanak a város központjába a rendelőbe? Ők is hozzájuk hasonló 
emberek.  
Ez a rendelő hamarosan elkészül. Lesz a Kovács Pál téren, Kárpát utcában és a 
Dekáni Árpád utcában is. Lehet választani. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Szt Imre úti rendelőbe rendszeresen jár. Jól ismeri a körülményeket.  Beszélt az ott 
rendelő orvosok közül hárommal. Álláspontjuk szerint  a megújulást sürgették. Itt van 
a legnagyobb betegforgalom. Lesz a közelben újabb rendelő és nem kell sokkal  
messzebb menniük. 
 
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
 
Negyedik évre ütemezett a Szt. Imre utcai rendelő áthelyezése. Azt kéri, hogy 
maradjon az Alsóvárosban is rendelő.  
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Az elmúlt alkalommal másik két gyógyszerész is jelentkezett befektetési igénnyel. 
Velük is kellene beszélni. Talán ezzel áthidalható ez az igény is. 
A Szt .Imre utcai rendelőt ki kell váltani, mert nem fognak kapni működési engedélyt. 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Külterületről is be kell jönni a betegnek és az Esze Tamás lakótelepről is és 
sorolhatná.  
Egy jól felszerelt új épületbe menni nekik is jobb lesz, és talán nem lesz akkora gond 
kicsit távolabb menni érte. 
Várja, hogy megépüljön a rendelő. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Megértve az előterjesztésben rejlő logikát és bizonyos magyarázatokat, az véleménye, 
hogy közlekedés szervezési szempontból  baj lesz, ha több körzetet behoznak az 
Eötvös utcai rendelőbe. Innen a kijárás nehézkes. 
A Posta már elment mégis tele van a parkolója egész nap. Eötvös u. mindkét oldala 
foglalt egész nap. Még megjelennek a betegek, a forgalom aggasztóvá válik Erre 
nagyon körültekintően oda kell figyelni. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Öt orvos kerül a Eötvös utcába. Most a Szt. Imre utcában négyen dolgoznak. 
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A  rendelési idő alatt 6-7 autónál több most sem várakozik a rendelő előtt. 
Meghatározóan gyalog vagy kerékpárral járnak a betegek. 
Meg kell gondolni esetleg a térítéses parkolók számát változtatni és lesz hely a 
gépjárműveknek. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tavaly abban maradtak, hogy  megkeresik az ÁNTSZ-t, hogy áttekintsék az orvosi 
rendelők helyzetét.  Intézkedési Tervet kért az ÁNTSZ  2007. decemberben, amit  
2008 januárban kell megküldeniük. 
Nem új rendelők felújításáról van szó, hanem kompletten áttekintették a jelenlegi 
helyzetet, és leírták a várható új működtetés helyét és a kiváltás módját és várható 
időpontjait. 
Jelenlegi lehetőségek szerint az előterjesztett Intézkedési Tervet tudják elküldeni az 
ÁNTSZ-nek. 
Ez két éves programot jelent. Jóváhagyását követően végig követhető  a megvalósítás 
menete. 
Ideális megoldás nincs.  Ez az önkormányzat lehetősége. 
 
Kéri a képviselők szavazatát erre vonatkozóan. 
 
No: 22  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >319< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:52:08 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20   86.96%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 3   13.04%   12.50% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
21/2008. Kth 
Intézkedési Terv az elavult önkormányzati orvosi  
rendelők kiváltására és működtetésére a szakmai 
minimumfeltételek biztosítása érdekében 
 
 

H a t á r o z a t 
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1. A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati rendelők építészeti 
hiányosságainak megszüntetésével és a kiváltás ütemezésével kapcsolatban 
összeállított intézkedési tervet.  
- A fejlesztésre szoruló orvosi rendelők építészeti hiányosságai 
megszüntetésével, valamint a  korszerűsítésével kapcsolatos dokumentáció 
elkészíttetése, engedélyeztetés, a kivitelezés bonyolítása. 
Határidő: 2008. III. negyedév 
Felelős: Faggyas Szabolcs mb. városfejlesztési osztályvezető 
 
- Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése címmel pályázat benyújtása a 
meglévő és megtartandó háziorvosi rendelő felújítási, akadálymentesítési 
feladatai költségeire, valamint orvostechnikai műszerek, gépek, eszközök, 
berendezések beszerzésére. 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Faggyas Szabolcs mb. városfejlesztési osztályvezető 
              Simon István népjóléti osztályvezető 
 
- A magánerős beruházásokkal készülő orvosi rendelők önkormányzati 
igénybevételével kapcsolatos megállapodásainak előkészítése. 
Határidő: 2008. II. negyedév 
Felelős: Simon István népjóléti osztályvezető  

    
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy  

tárgyalásokat folytasson a magán tőke bevonással készülő rendelők, 
önkormányzati  igénybevételének feltételeiről. 

            Határidő: 2008. III. negyedév 
            Felelős: Dr. Várnai László  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati rendelők 
kiváltása és korszerűsítése érdekében kötendő megállapodások aláírására.  
Határidő: 2009. január 31. 
Felelős: Dr. Várnai László 

 
 

Intézkedési Terv a korszerűsítésre: 
 
 
Rendelő 
jelenlegi 
műk. helye 

Tulajdonos Állapot Várható 
működtetés 
helye 

Kiváltás / 
Korszerűsíté
s 

Időpont 

Szent Imre 
u. 1. /felnőtt 
körzet/ 

Önkormányza
t 

elavult Eötvös u. 3. kiváltás 
magántőke 
bevonásával 

2008. III. 
negyedév 

Bem u. 2. 
/felnőtt 
körzet/ 

Önkormányza
t 

korszerűsíté
s szükséges 

Székely u. 
ill. Dékány 
u. 11-13. 

kiváltás 
magántőke 
bevonásával 

2009. I. 
negyedév 

Eötvös u. 2. 
/felnőtt 
körzet/ 

Önkormányza
t 

elavult Eötvös u. 3. kiváltás 
magántőke 
bevonásával 

2008. III. 
negyedév 

Kölcsey u. 
20. /felnőtt 
körzet/ 

Önkormányza
t 

minimális 
karbantartás 
szükséges  

Kölcsey u. 
20.    
    

korszerűsíté
s 
önkormányza
ti forrás 
biztosításával 

2008. III. 
negyedév 
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Nagy-
Szeder u.1. 
/gyermek 
körzet/ 

Önkormányza
t 

elfogadható, 
ill. egyéb 
műszaki 
hiányosságo
k 

Nyírfa u. 1. kiváltás 
magántőke 
bevonásával 

2009. I. 
negyedév 

Hajnal u. 1. 
/gyermek 
körzet/ 

Önkormányza
t 

elfogadható Eötvös u. 3. kiváltás 
magántőke 
bevonásával 

2008. III. 
negyedév 

Bem u. 1-3. 
/gyermek 
körzet/ 

Önkormányza
t 

elfogadható Dékány u. 
11-13. 

kiváltás 
magántőke 
bevonásával 

2008. IV. 
negyedév 

Kölcsey u. 
20. 
/gyermek 
körzet/ 

Önkormányza
t 

egyéb 
műszaki 
hiányosságo
k 

Kölcsey u. 
20. 

korszerűsíté
s 
önkormányza
ti forrás 
biztosításával  

2008. III. 
negyedév 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Simon István népjóléti osztályvezető 
Faggyas Szabolcs városfejlesztési osztályvezető 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00020 Új napirendi pont 
 
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
Az átmeneti ellátásban lévők bekerültek a tartós ellátásos ellátottak közé és a feladat 
ellátás oka fogyottá vált. Ezt kell megszüntetni. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 23  
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 Szavazás: Nyílt  >320< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 17:54:10 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
22/2008. Kth 
Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete alapító okirat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

létszámkeretét 2008. január 31. napjától 64,5 főben állapítja meg. 
 
2.  A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezeténél, a 

megszüntetésre került  szakfeladaton dolgozó 3 fő közalkalmazotti 
jogviszonyát felmentéssel megszünteti 2008. január 31-i hatállyal.  

 
3. A Képviselő-testület élni kíván az ún. „Létszámcsökkentési pályázat” adta 

lehetőségekkel, ebből a célból pályázatot kíván beadni. 
 
4.  A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési 

szerveinél, az előreláthatólag üres álláshelyeken, illetve szervezeti változás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak további 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
5. A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 

Alapító Okiratának módosítását 2008. január 31. napjától az alábbiak szerint 
fogadja el: 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Simon István népjóléti osztályvezető 
Hirch Józsefné  KIGSZ vezető 
Acsai Istvánné személyzeti ügyintéző 
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Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete 
 
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17. 
 
3. Működési területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe 
 
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselô-testülete. 
 
6. Jogállása: Önálló jogi személy 
 
7. Költségvetési gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
8. Elôirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
 
9. Költségvetési törzsszáma: 340247 
 
10. Szakágazati számjel: 80111 
 
11.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás 
útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
12.Tevékenysége, szakfeladatai:  
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények ellátásával kapcsolatos 
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása. 
 
a.) Alaptevékenysége: 
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai:  TEÁOR szám: 
K74.15,  

Szakfeladatszám:  75175-7. 
b.) Kiegészítő tevékenysége: 
Óvodai intézményi étkeztetés:     
 TEÁOR szám: H55.51 

Szakfeladatszám: 55231-2 
 

Munkahelyi vendéglátás:     
 TEÁOR szám: H55.51 

 Szakfeladatszám: 55241-1 
 

Központi orvosi ügyeleti feladatok:     TEÁOR 
szám:  8512  

Szakfeladatszám: 851219 
 
Védőnői Szolgálat:      TEÁOR szám: 85.14 

Szakfeladatszám: 85129-7 
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Anya, gyermek csecsemővédelem:    TEÁOR szám: 85.14 

Szakfeladatszám: 85191-2 
 
Iskolaorvosi Szolgálat:      TEÁOR szám: 85.12 

Szakfeladatszám: 85126-4
    

Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés:   TEÁOR 
szám: M80.10,  

Szakfeladatszám:  80111-5. 
 
Bölcsődei ellátás:      
  TEÁOR szám: N85.32 

 Szakfeladatszám: 85321-3 
 

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység: TEÁOR szám: K 80.10 
 Szakfeladatszám: 75195-2 

 
Oktatási célok és egyéb feladatok:     TEÁOR 
szám: M80.42 

 Szakfeladatszám 80591-5 
 
Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése:  

TEÁOR szám: M80.10,  
Szakfeladatszám 80112-6 

 
Közművelődési könyvtári tevékenység:     TEÁOR 
szám: 092.51  

Szakfeladatszám:92312-7 
 
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység    TEÁOR 
szám 092.31 

Szakfeladatszám: 92192-5 
 
Máshová nem sorolt sporttevékenység     TEÁOR 
szám 92.62,  
Szakfeladatszám: 92602-9 
 
13.  A védőnői és iskolaorvosi feladatok ellátásához rendelkezésre áll a Kiskunhalas, 
Hajnal u. 5. szám alatti 4837 hrsz-ú, 694 m2 alapterületű ingatlan és a rajta található 
312 m2 alapterületű épület, 
 
14. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes 
egyetértésével: 
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott 
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása. 
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000 - 1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi 
eszköz értékesítése és vásárlása. 
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt. 
 
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben 
folyó feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
 



137 

15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére 
bevételeket szerezhet. 
 

A Képviselő-testület a fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg, 2008. január 31. 
napjától hatályon kívül helyezi a 341/2007. Kth. számú határozatát. 
 

 
 

00021 Új napirendi pont 
 
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói pályázatának  kiírása. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Mester Sándor  Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
A könyvtár címét javítja, amely helyesen Szövetség tér 11. 
 

Kérdések 
 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, a határozat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 24  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >321< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:55:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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23/2008. Kth 
Martonosi Pál Városi  Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása 
 

H a t á r o z a t 
 
 

Kiskunhalas Város Képviselőtestülete a Martonosi Pál Városi Könyvtár /6400 
Kiskunhalas Szövetség tér 11.sz./ igazgatói állására pályázatot hirdet.  
 
Képesítési feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év 
gyakorlat.   
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való 
megjelenésétől 30 nap.  
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőtől számított 
30 nap. 
A pályázat címzése: Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal jegyzője, 6400 
Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.   
A megbízás kezdő napja: 2008. október 1. A megbízatás időtartama 5 
év. 
A megbízás befejező napja: 2012. szeptember 30.  
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre 
vonatkozó képviselőtestületi határozatok alapján, pótlék: a pótlékalap 
225%-a. 
 

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

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00022 Új napirendi pont 
 
 
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Oktatási intézmények minőségirányítási programjának éves 
értékelése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 25  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >322< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:56:56 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
24/2008. Kth 
Oktatási Intézmények minőségirányítási  
programja éves értékelésének elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a  

o Bóbita Óvoda és Bölcsőde; 
o Napsugár Óvodák és Bölcsőde; 
o Százszorszép Óvodák; 
o Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; 
o Felsővárosi Általános Iskola; 
o Kertvárosi Általános Iskola; 
o Szűts József Általános Iskola; 
o Bernáth Lajos Kollégium; 
o Bibó István Gimnázium; 
o II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai 

Szakközépiskola és kollégium intézményi minőségirányítási programja éves 
értékelését jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 
A Képviselő-testület jelen határozatról értesülnek: 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Érintett intézmények vezetői 
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Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00023 Új napirendi pont 
 
23./ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: 
 
  Napirend tárgya: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 26  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >323< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:58:12 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
25/2008. Kth 
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről.     

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Simon István Népjóléti osztályvezető 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
 Dr. Várnai László polgármester 
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Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00024 Új napirendi pont 
 
24./ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Beszámoló az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális  
Bizottság  átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 27  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >324< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:58:31 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
26/2008. Kth 
Beszámoló az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális   
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete A Képviselő-testület a  Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) sz. rendelet 7.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Egészségügyi, 
Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Szász Éva EFSZB elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00025 Új napirendi pont 
 

25./ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: 
 
  Napirend tárgya: Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság  
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 28  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >325< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 17:58:54 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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27/2008. Kth 
Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 

H a t á r o z a t 
 
 
A Képviselő-testület a  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) 
sz. rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a  Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Máté Lajos PKGB elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00026 Új napirendi pont 
 
26./ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: 
 
  Napirend tárgya: Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság  
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
No: 29  
 

Szavazás: Nyílt  >326< Egyszerű 
Ideje:2008.01.28 17:59:11 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen               20 100.00%   83.33% 

 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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28/2008. Kth 
Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület a  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) 
sz. rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a  Művelődési,  
Oktatási  és Vallásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Jerémiás Béláné MOVB elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00027 Új napirendi pont 
 
27./ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: 
 
  Napirend tárgya: Beszámoló az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság  
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 30  
 
  

Szavazás: Nyílt  >327< Egyszerű 
Ideje:2008.01.28 17:59:29 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen               20 100.00%   83.33% 

 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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29/2008. Kth 
Beszámoló és Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 

H a t á r o z a t 
 
 
A Képviselő-testület a  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) 
sz. rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ifjúsági, Sport 
és Informatikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság Elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00028 Új napirendi pont 
 
28./ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: 
 
  Napirend tárgya: Beszámoló a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési  Bizottság  átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 31  
Szavazás: Nyílt  >328< Egyszerű 
Ideje:2008.01.28 17:59:43 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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30/2008. Kth 
Beszámoló a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és   
Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben    
hozott döntéseiről. 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület a  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007 (III.07.) 
sz. rendelet 7.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a  
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Pajor Kálmán TIVB elnöke Kiskunhalas Dózsa György u.1. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00029 Új napirendi pont 
 
29./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Kuruc v. tere 40.II/8 alatti lakás megvásárlási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

 
Kérdések 

 
Hozzászólások 

 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
No: 32  
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 Szavazás: Nyílt  >329< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 18:00:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
31/2008. Kth 
Kuruc vitézek tere 40. II/8. alatti lakás megvásárlási   
kérelme.    
 

H a t á r o z a t 
 
 
A Képviselő-testület  Horváth Péter Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 40. II/8.sz. alatti 
lakos részére a  4729/4/A/23 hrsz-ú ingatlanban lévő  55   m2 alapterületű lakást – 
értékbecsült áron  értékesíti. 
Az értékbecslést jóváhagyásra a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé 
kell terjeszteni. 
A Képviselő-testület jelen határozata 90 napig érvényes. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2008. április 30 
Felelős:  Halasi Városgazda Zrt. 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Faggyas Szabolcs mb. Városfejlesztési Osztályvezető  
Halasi Városgazda Zrt 
Horváth Péter Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 40. II/8. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00030 Új napirendi pont 
 
30./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Epreskert utca kiépítéséhez hozzájárulás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Faggyas Szabolcs  városfejlesztési osztályvezető: 
 
Az előterjesztés megosztotta a bizottságok véleményét. A Településfejlesztési, 
Idegenforgalmi Bizottság további kimunkálást kért, míg a Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági Bizottság  elutasította  a kérelmet. 
Készített egy költségbecslést amely 2.1 millió Ft bruttó összegről szól. A 
részletességet nem  tudta pontosan követni, ez a szám csak hozzávetőleges. 
Az építés során a  közműveket át kellett helyeznie a vállalkozónak. 
 
 

Kérdések 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A következő kérelmezőnek hogyan mondják azt hogy nem ha pl. 100 milliós 
beruházást készít el? 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy szeretnék, ha minél többen  
kérnének hasonló céllal támogatást. Készülnek egy 100 milliós alapot létrehozni 
konzorciummal, ami a helyi vállalkozásokat  segítené munkahely teremtésben.  
Ez a támogatás megadható a Pénzügyi Költségvetési és gazdasági Bizottság  
véleményének figyelembe vételével. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A támogatással egyetért, csak azt jelezte, hogy az önkormányzat súlyozza a később 
támogatandó feladatokat. 
Ne a vállalkozó nyújtsa be egy fejlesztés után az igényét, hanem előzetesen 
egyeztessen és a kezdeményezés az önkormányzat kezében legyen. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A Pénzügyi Bizottság azért nem támogatta a kérelmet, mert nem tartották megfelelően 
kidolgozottnak a támogatási kérelmet. 
Nem különült el , hogy mennyi szolgálta az önkormányzat céljait és mennyi a 
vállalkozóét. 
Ilyen előterjesztést akkor kell támogatni, ha előzetes konzultáció vagy pontos költség 
kimutatás kíséri a kérelmet. 
Jelenleg nincs ilyen állapotban az előterjesztés. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Egyetért  az egyeztetés igényével.  A kérelemben szerepel, hogy két feladatot kellett 
volna a városnak megoldani az útépítés során. A tűzcsap áthelyezését és a 
villanyoszlop áthelyezését, ami régi probléma volt.  
Egyeztetés esetén talán kicsit átgondoltabban szélesebbre lehetett volna építeni az 
utat.  
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Hiányolja Váradi Krisztián számításait, amit ez alkalommal nem készített el. 
Pontosan 1.-8 millióra jön ki az összeg, ami nagyon  közel van a kérelemben szereplő 
összeghez. 
Az út minősége nem a legmegfelelőbb, mert a kivitelező gépe alatt szakadt be az út. 
Már fel van verve és most adták át a forgalomnak. 
Feltételezi, hogy a garanciális javítás keretében megtörténik hamarosan a 
helyreállítás. 
A Felsővárosban is volt egy vállalkozó, aki 150 m hosszú kövesutat épített 
támogatási kérelem nélkül. 
Azt a vállalkozót, aki azért épít utat, hogy a vállalkozását beindíthassa és a városnak 
is előnyös,  a jövőben is támogatni fogják. 
 
Máté Lajos  képviselő: 
 
Üzenni szeretnének a vállalkozóknak, hogy előre egyeztessenek, közcélt szolgáló 
beruházásokat.  
Ebben az esetben  a bizottság döntése azért volt elutasító, mert utólag történt és csak 
pontosabb számításokat kértek. 
Ezt nem mondták a kérelmező vállalkozónak előre, ezért lehetett jóhiszemű. 
A támogatást ki kell  fizetni a kért fix összeget.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Elolvasta az előterjesztést.  
Egyetért a vállalkozók támogatásával, különösen akkor, ha közfeladat  
végrehajtásában segédkezik. A sorrend fontos. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Módosító  indítványa, hogy a határozat-tervezetet    egészítsék ki  azzal, hogy 
„maximum 1.5 millió+ÁFA” összeg fizethető ki támogatásként. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Ez  a határozat tartalma. 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja az előterjesztett határozat 
elfogadását. 
 
No: 33  
 



150 

 Szavazás: Nyílt  >330< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 18:19:28 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16   72.72%   66.67% 
 Nem                 1     4.55%     4.17% 
 Tartózkodik                 5   22.73%   20.83% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
32/2008. Kth 
Epreskert utca kiépítéséhez hozzájárulás. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1,5 millió Ft + ÁFA összeggel 
hozzájárul az IRON MOTORS Kft. által megvalósított Epreskert utcai útfelújítás és 
közműáthelyezés költségeihez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Faggyas Szabolcs mb. városfejlesztési osztályvezető, általa 
Iron Motors Kft. (6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 83.) 
László Mária pénzügyi- és városfejlesztési főosztályvezető  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00031 Új napirendi pont 
 
31./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Köztemető számviteli szabályzatának elfogadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
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No: 34  
 
 Szavazás: Nyílt  >331< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 18:20:36 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
33/2008. Kth 
Köztemető üzemeltetés számviteli szabályzatának elfogadása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a temetők 
üzemeltetését végző Kegyelet Kft.-nek az üzemeltetés és a temetkezési szolgáltatás 
pénzügyi elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Ván László főkertész − általa: 
Kegyelet Kft. (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 9/a.) 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00032 Új napirendi pont 
 
32./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Dél-alföldi  régió ivóvízminőség javító  konzorcium által 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének meghatalmazása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

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: 35  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >332< Minősített 
 Ideje:2008.01.28 18:21:44 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
34/2008. Kth 
Dél-Alföldi régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium   
által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének      
meghatalmazása. 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertesként 
kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt 
által vezetett tervezői konzorcium részére a következő megbízást adja, illetve 
annak ellátásához az 1.sz. melléklet szerinti „Meghatalmazás és Megbízólevél” című 
dokumentumot írja alá. 
Jelen határozatot a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Konzorciós Szerződésében, valamint a „A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programja” című EU támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt 
előkészítésének részleges finanszírozása /NFH-ENV 1/2005/ tárgyú Támogatási 
Szerződésben foglalt kötelezettségeire való tekintettel hozta meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Faggyas Szabolcs mb. Városfejlesztési osztályvezető 
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Elek-Máté Anita általa: 
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 6701 Szeged, Pf. 29. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00033 Új napirendi pont 
 
33./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  Közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszok. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, az érintett bizottságok a válaszokat felülvizsgálták és 
jóváhagyták, ezért jóváhagyását javasolja a képviselő-testületnek és a válaszok 
kiküldésének támogatását. 
 
No: 36  
 
  
 Szavazás: Nyílt  >333< Egyszerű 
 Ideje:2008.01.28 18:23:01 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
35/2008. Kth 
Közmeghallgatáson elhangzott  
Észrevételekre adott válaszok 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület  a közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszokat 
jóváhagyja és az érintetteknek történő kiküldését támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Kollár Károly Batthyány u. 22. 
Nagy Istvánné Kisfaludy u. 2. 
Tassonyi Tamás  Bem u. 3. 
Kucseráné Nahaj Mária Eötvös u. 2. 
Fehér Péter Felsőszállás 96. 
Magyar Istvánné Kisfaludy u. 68. 
Ilcsik Istvánné József Attila u. 14. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00034 Új napirendi pont 
 
34./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy  az 53.sz. főútra a gyalogos átkelőknél terelő 
sziget felfestésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a nyilvános WC-k telephelyre szállítását kérő 
interpellációra kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a felüljáró után Kiskunmajsa felé történő 
közlekedés rendezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy az új posta előtti mozgáskorlátozottak 
parkolására kapott választ elfogadja-e? 
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Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Baranya utcai járdaépítésre kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a  Civil Alap Közalapítvány 
támogatásának felhasználására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Tavasz utca esővíz elvezetésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Nefelejcs utcai Szakosított Otthon tiltott 
politikai tevékenységére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A kapott válasz hosszadalmas, de nem a kérdésére válaszol. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát az Ügyrendi Bizottság elé visszautalja . 
Kérdezi ismét Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szélkiáltó Egyesület szelektív 
tájékoztatására kapott válasz Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság vizsgálati eredményét elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 



156 

Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a  Határ utca tisztítását kérő 
interpellációra kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai lászló  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a polgárőrséget jelző tábla 
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai lászló  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság elé utalja. 
 
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy a közmunka alkalmazási lehetőségére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Kérdezi, hogy a Kossuth utcán és a Szövetség téren  összegyűlt szemét elszállítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt,  hogy a Kopolya úti kanyar  közlekedési rendjének 
felülvizsgálatára kapott választ elfogadj-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt,  hogy a városháza tetőjavítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nem fogadja el a választ. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság elé utalja. 
 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy  a Kertvárosi esővíz elvezetésre kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A válaszban az áll, hogy nem lehet szikkasztó árkokat készíteni. Több lakót már 
meggyőzött és elkezdték a szikkasztó árkok kialakítását. A Mészáros Lázár utcában 
pl, ahol a  kialakítást  nem tudták befejezni, bár  az árkok szélé zúzott kővel már meg 
lett erősítve. Nem kellene nagy költséggel csatorna.  
Margaréta utca végén a megoldás megszületet, úgy ahogy várta. 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Gubodi úti javítására kapott választ elfogadja-
e? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi szintén a képviselő urat, hogy az új posta épülete előtti parkolás 
nehézségeire kapott választ elfogadja-e? 
 
Máté Lajos  képviselő: 
 
Az iskola oktatóinak egy része is használja a posta épülete melletti parkolókat. Azt 
kellene kérni, hogy a Kossuth utcai parkolót használják. Így fogadná el a választ. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Táncsics u. Bethlen Gábor tér 
takarítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A SPAR Áruház elől  fújja a szél a szemetet az utcára. Ezzel együtt elfogadja a 
választ. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi ismét a képviselő asszonyt, hogy a Vitéz és Gimnázium utcák forgalmának 
ellenőrzésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ  elfogadja. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Romvári Frigyes képviselőt, hogy a Kertvárosi posta nyitva tartásának 
módosítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Romvári Frigyes képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A december 17.-i ülésen elhangzott interpellációkra adott válaszok következnek: 
 
Kérdezi Dr. Nagy András képviselőt, hogy az utak síkosság mentesítésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bokányi utca javítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi ismét a képviselő asszonyt, hogy a SPAR Áruház melletti szelektív gyűjtő  
ürítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt,  hogy a Tompa utcai közvilágításról kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a kül- és belterületi utak rendezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
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A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a nagy súlyú tehergépkocsik közlekedésének 
szabályozására kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő. 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Kárpát, Kisfaludy utca csapadékvíz 
elvezetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy  a zeneiskola előtti parkoló közlekedési 
rendjének felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a kórház előtti kerítés javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a kórház előtti akadálymentesítésre kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a távolsági busz kijelölt helyen történő 
megállás elmulasztására kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
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A választ  nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság elé utalja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Katolikus Temető közvilágításának 
kijavítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Az országgyűlési képviselő tudomása szerint nem  működtet irodát, nincs titkárnője 
és az iratokat is Budapestre kéri küldeni. A  számára biztosított képviselő irodának 
milyen létjogosultsága van? Kötelessége az önkormányzatnak így irodát biztosítani? 
Az iroda most milyen szerepet tölt be? FIDESZ iroda vagy senki nem használja? 
 
Tavaly interpellált annak érdekében, hogy a SPAR Áruház előtt a mozgássérültek 
közlekedését biztosítsák, járdaszegélyből pár darab kő  cseréjével. Akkor azt a 
választ kapta, hogy a költségvetés tervezésénél kell figyelembe venni. Most zajlik a 
költségvetés tervezése ezért kéri annak betervezését. 
 
A www. Kiskunhalas . hu honlap felülvizsgálatát és frissitését kéri, mert az adatok 
nagyon  régiek. Bizottsági tagok között a változások nincsenek átvezetve és még a 
régi testületben szereplő tagok is szerepelnek. 
 
Könyvtár oldalán  az üvegtáblák leszakadnak egymás után, balesetveszélyt okozva. 
Kéri annak rendezését. 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Hild szobor felújítását kéri. 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
   
A Bem utcai lakótelepen is elolvadt a hó és az őszi lomb felszínre került. 
Összetakarítását kéri. 
 
Kopolyai út és  Tinódi utca kereszteződésénél a forgalmi táblákat ellopták. A 
balesetveszély elkerülése érdekében pótlását kéri. 
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Róna utcai  utcanévtábla kihelyezését kéri. 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Tavaly is kérte, hogy az Epreskert u. 3. sz. ingatlan elé  világítótestet helyezzenek ki, 
amit a mai napig nem teljesítettek. Többször sürgette az előadónál.  Miért nem történt 
meg? 
Lehetőség szerint minél hamarabb teljesítsék kérelmét. 
 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Nagy Lajos  képviselő: 
 
Helyi buszjáratnak  a piacnál van egy megállóhelye.  Itt megállni TILOS tábla van, 
aminek a hatálya alatt van a buszmegálló. 
Amennyiben a csuklósbusz áll meg, akkor vége kilóg a gyalogátkelőre. Aki lelép az 
úttestre, mivel fedezet alól lép ki, a gépkocsivezető későn veheti észre, nagyon 
balesetveszélyes rész.  
Gyakran két busz áll ott. Első busz előbbre áll ilyenkor, amivel lezárja a mozgássérült 
parkolót 
A buszmegálló áthelyezését kéri és  a piaccsarnoknál a gyalogos átkelő felfestését . 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
www.Kiskunhalas.hu honlap  felújítását kéri, mert valóban régi adatokkal van tele. 
HAVI és Nagy Péter igazgató szerepel, vagy a kórház igazgatója még mindig Dr. 
Varga Gábor. 
 
Új posta előtt kéri a  lánckorlát  meghosszabbítását. 
 
Az új posta elé  szeméttároló kihelyezését kéri. 
 
Új posta elé a téli időszakban homoktároló kihelyezését kéri a felszórás biztosítása 
érdekében. 
 
Református templom mögötti gyermekintézményhez  a parkolóba kéri a 
mozgássérültek parkolója tábla kihelyezését. 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Baranyai F. u. építse meg a  járdát, mert nem tud minden lakó beszállni az építés 
költségeibe. 
 
Bojtár u. útjavítását kéri a Ág utca felüli részen. 
 

http://www.kiskunhalas.hu/
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Szt. Imre utca  parkolási  helyzete megoldatlan. A KRESZ táblák betartásának 
figyelését kéri, valamint annak megakadályozását, mert a Zrt, nagy gépei nem 
tudnak a telephelyről ki és bekanyarodni a parkoló autók miatt. 
Két tábla közötti szakaszon  a gépjárművezetők  figyelmeztetését és nem büntetését 
kéri, annak érdekében, hogy megszokottá váljon az ott lévő KRESZ táblák fokozott 
betartása . 
 
Helyi buszközlekedés járatainak időpontjait kéri felülvizsgálni. A diákok a nulladik 
órára beérjenek a Kertvárosból pl. a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolába, vagy a 
Baromfifeldolgozó Rt-hez munkakezdésre. 
 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
 
Fejérföld út végén lévő körforgalomnál az Átlós utcába  igyekvő gyalogosok átkelése 
igen körülményes, megoldatlan. Kéri a lehetőségek felülvizsgálatát és a 
balesetveszély elhárítása érdekében  gyalogos átkelés biztosítását. 
 
Kossuth és Kárpát utca burkolata a  közlekedési  lámpáknál felgyűrődött , amit kér 
kijavítani. 
 
Kossuth utca felől az  Árpád utca végén gyalogos átkelő felfestését kéri. 
 
Kárpát utcába a . Helló  Pressó  előtt van egy nagy aknafedél, ami eldeformálódott és 
a közlekedő autók ráhajtva nagy zajt okoznak. Kijavítását kéri. 
 
A Kossuth u. és  Vasút utca közötti kerékpár utat nem tisztítják meg a hótól. A 
gyalogosok letapossák, síkossá válik. 
 
A Kárpát utca járdája az ügyészség és lovasiskola előtt szintén nem takarított a 
hótol, nincs gazdája. Kér erre is figyelmet fordítani. 
 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A Bethlen Gábor tér Halas TV felőli oldalára szeméttárolók kihelyezést kéri, mert a 
padokon pihenők nem tudják hová eldobni a szemetet. 
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 Dr. Várnai László  polgármester: 
 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a Képviselő-testületi 
ülést befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

(: Dr. Várnai László:)      (: Dr. Ferenczi Mária:) 
    polgármester        jegyző 
 
 
    Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
 
 
 
(: Romvári Frigyes:)      (: Dr. Szász Éva:) 
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