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Dr. Várnai László polgármester:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Horváth Etelka és Dr. Nagy András képviselőket.
Ismerteti a ZÁRT ülésen hozott döntést.
1. NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS:
Jekő Attila képviselő:
A múlt hét folyamán az internetre felkerült hangfelvételről szeretne beszélni, abban is
egy részről, ami az Alpolgármester úr véleményét tartalmazza, a Kegyelet Kft. és
újonnan piacra belépő Csényi és Társa Kft. vonatkozásában.
Az Alpolgármester szerint a hangfelvétel egy hivatalos értekezleten készült.
Véleménye szerint ez csak rontja és nem javítja a helyzetet.
Amit sejtett frakciójuk, hogy a FIDESZ frakció politikailag nyomást gyakorol a Zrt-re,
az maximálisan beigazolódott a hangfelvételből illetve, hogy a holdudvarába tartozó
vállalkozókat akár elvtelen módszerekkel is megpróbálják segíteni.
Szó szerint idézi: „ Gratulálunk, közpénzből támogattuk a másik vállalkozást, aki az
ő ( Szarvas Tiborról beszél) földije, jánoshalmi kolléga. Helyette kinyírjuk a saját
vállalkozásunkat, ami nem mellesleg még támogat is bennünket. Ugye? Tehát
anyagilag is. Anyagilag is támogat bennünket, azt kinyírjuk, de helyette odahozunk
egy banditát. ( Ez a Csényi és Társa Kft lenne) aki gyakorlatilag minden feltételnek
nem tesz eleget, vagy semmilyen feltételnek nem tesz eleget és még oda is adjuk neki
kézbe, hogy gyerekem lakjál jól!
Ez folyik, mi meg nézzük. Ez ilyen egyszerű, ez nonszensz, ezért azt kell mondatni,
hogy a Zrt vezetése felel az ilyen szituációkért. „
Az ügy pikantériája, hogy a Kegyelet Kft levélben tájékoztatta a polgármester urat,
hogy semmilyen formában nem támogatta sem az Alpolgármester urat, sem a FIDESZ
Frakciót, sem más szervezetet. Akkor ebben a történetben valaki nem mond igazat.
Ami a FIDESZ berkein belül történt, nem feltétlenül tudott a frakció minden tagja róla.
Most, hogy az igazság kiderült, azt kéri a FIDESZ frakciótól, hogy mindenféleképpen
határolódjanak el Lukács Lászlótól és tegyék meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy
Lukács László ne képviselhesse a várost.
Különben a FIDESZ frakció többi tagja is részesévé válik ennek az ügynek, amely –
ismét lukács Lászlót idézi: „Nagy cirkusz és botrányos körülmények között megy”
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Jekő Attilától kellene elhatárolódni,
lehetőleg jó messzire, ugyanis
ezek a
hangfelvételek, amikre hivatkozik részben hamisított és kijátszott, hivatalos
jegyzőkönyvek tartalmazzák. Természetesen a lényeg hiányzik. Az önkormányzat
védelmében az önkormányzat érdekét védi és kéri számon a Zrt vezetését, hogy
milyen módon lehetséges az, hogy mondjuk az egyik beosztottja tanulmányt készít a
polgármesternek és az alpolgármesternek arról, - erről a polgármester úr is tud és a
felügyelő bizottság is tárgyalta -, hogy a saját cégükkel szemben hivatalos eljárást
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kezdeményez. Erről szól ez a történet és nem arról, amit össze zanzásítottak és Jekő
Attila végig idézte. Inkább arról kéne a képviselőnek számot adnia, hogy a Zuschlag
Jánoshoz kötődő cégben milyen dolguk volt. Erről kéne számot adnia a város
közönségének és nem arról, amit elloptak, eltulajdonítottak. Ez hamísított és
rendőrségi eljárás alatt van. Ezt tessék tudomásul venni.
Szabó Károly képviselő:
A Halas TV-t átvette a Városgazda Zrt. Kristóf Imre ügyvezetőt kirúgták, nagy
bűncselekményről beszéltek Kristóf Imre személyével kapcsolatban. Azóta sem hallott
annak bizonyosságáról.
Poór Csaba végigvitte dicsőséges tevékenységét, majd nagy szakmai hozzáértéssel
Szarvas úr is tevékenykedett.
Ami a Halas TV és a Halasi Tükör környékén ez ügyben történt, az bűn!
Egy normális média mindig a közvélemény mellett van, és ily módon létében
gyakorta ellenzési, ez a funkciója, ez a hivatása.
Javasolja, hogy gondolják át és a Városgazda Zrt-től vegyék vissza a Halas Tv-t.
Most megint ügyvezető váltás lesz, nem tudják, hogy kit neveznek ki. Az
önkormányzat a pályáztatást is vegye vissza és olyan igazgatót válasszon a
képviselő-testület, aki élvezi a több év , immáron évtized alatt szakmailag is felnőtt
média munkatársainak bizalmát és együtt tudnak dolgoznia abban a szellemben,
ahogy az annak idején létrejött.
A szakmai társaságnak a vezető kiválasztásában vétójoga legyen ha azt akarják,
hogy a halasi közvéleményt hűségesen és becsületesen ki tudják szolgálni. Ne a
jelenlegi úton haladjanak tovább.
Váradi Krisztián képviselő:
Nézzék, hogy mennyire van igaza Lukács László úrnak az előbb ismertetett
véleményében, miszerint a kiszivárgott hangfelvételben az önkormányzat érdekeit
védte.
Szó van ezen a hangfelvételen arról a vizsgálatról, amelyről köztudott, hogy 33 milliót
érő telephelyet Valaczkai László 76 millióért akarta megvenni és ebben az ügyben
indult hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt nyomozás.
Kérdés, hogy milyen minőségében mondta Lukács László azokat a mondatokat és
tényleg az önkormányzat érdekeit védi-e?
Nem zanzásított, nem összevágott, hanem folyamatos szó szerinti mondatokat idéz a
hangfelvételből:
„Én nagyon remélem, hogy ebből ki tudunk jönni és ki tudunk úgy jönni, hogy jól.
Mert amibe most látom, hogy belekeveredtünk, ez nagyon aggályos. Konkrétan ez a
vizsgálati ügy. Ugye most a hivatal fogja elindítani ezt az ügyrendet és hiába
próbáltuk házon belül elindítani, ez nem nagyon sikerült, ez azért rendkívül
aggályos.”
Itt álljanak meg egy szóra: Alpolgármester úr azt mondja, hogy házon belül próbálták
elindítani, miközben a múlt héten hallották, hogy végig folyamatosan azzal
védekezett, hogy hivatalos megbeszélés volt, amelyen ő mint a felügyelő bizottság
elnöke volt jelen. Kérdése: a felügyelő bizottság elnökének az a feladata hogy házon
belül oldja meg, maszatolja el a Zrt piszkos ügyeit? Hogyha Lukács László tudott
ezekről a dolgokról, akkor súlyosan érintett is az ügyben. Nézzék, hogy folytatódik a
hangfelvétel, ami azt igazolja, hogy tudott róla már korábban is.
„ Az én meglátásom utólag az, hogy szerintem meg lehetett volna előzni, akkor amikor
ez márciusban időszerűvé vált, egyszerűen be kellett volna vinni a testület elé és nem
utólag most, hogy majd futunk megint a korábbi hülyeségek után, hogy ezt majd
megoldjuk valahogy és kijövünk belőle úgy, hogy nem maszatolódunk tele sz…-al”
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Azt a mondatot emeli ki, hogy márciusban be kellet volna vinni testület elé. Ez azt
igazolja, hogy
Lukács Lászlónak szándéka, célja volt ennek az ügyletnek a
megvalósítása, csak kiderült, hogy nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Nyilván
nem merte felvállalni a nyilvánosságot, hogy a testület tárgyalja, ezrét a Városgazda
Zrt intézte, aminek eredménye ismert.
Látható, hogy Lukács László utólag hogyan vélekedett róla, hogy futnak a korábbi
hülyeségek után.
Ha nem a felügyelő bizottság elnökeként volt jelen, akkor ő együttműködött, ha
viszont felügyelő bizottság elnökeként volt jelen, akkor láthatóan nem az
önkormányzat érdekét védte, tehát törvényszegést is követett el ezzel.
Idéz tovább a hangfelvételből. „ Ez egy érdekes kis fejlemény lesz, és egy kicsit
aggódom, mi lesz a kimenetele, nem biztos, hogy a mi szándékunknak megfelelő lesz.
Úgyhogy ezt szerintem nagyon el lett szúrva, ezért mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy ki lehessen jól jönni. Mindenképp a jóhiszeműségre még tudunk
építeni, azért nem rúgtuk ki magunk alól a széket meg a Laci alól sem. Azért hülyék
nem vagyunk.”
Úgy tűnik Alpolgármester úr, hogy szeptember 1-jén Önök kirúgták a széket Laci,
azaz Valaczkai László alól, most pedig ezzel a hangfelvétellel ami nyilvánosságra
került, maguk alól is sikeresen kirúgták a széket.
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Képviselő úr, amit beszél, az boszorkány üldözés!
Vegye tudomásul, abban a szöveganyagban, amit az előbb elmondott már,
kiragadott, mindképpen meghamísított szöveganyag található.
Az eredeti jegyzőkönyvet elővehetik és összehasonlíthatják a kabinet ülésen
elhangzottakkal, amelyben az a bizonyos ház a Polgármesteri Hivatal. Polgármester
úr nagyon jól tudta ezt a történetet végig, mind ahogy a felügyelő bizottság is
készített erről megállapodást. Sőt ha a hangfelvételt eredeti változatban is megnézik
az van benne, hogy „ tessék másik helyet keresni” Hogy ki indította el, hát a testület
indította el. Többszörösen már évek óta arról van szó, hogy ez a bizonyos hely, amiről
több felvétel készült a Halas TV-ben, alkalmatlan arra, hogy Városgazda Zrt ott
működjön. Ez van benne az üzleti tervében. Ezt még a képviselő úr is elfogadta, vagy
esetleg tartózkodott.
Magyarázattal ebből a szempontból nem tartozik a közvélemény számára bármilyen
aggálya vagy felvetése van, tessék bírósághoz, ügyészséghez fordulni. Nincs ebben
senkinek korlátozása. Tegye meg! Ezt kéri! Ha nem bizonyítja a képviselő úr amit
most elmondott, hamis vádak kapcsán a képviselőt le fogják csukni.
Egyébként a társaival egyetemben.
Dr. Várnai László polgármester:
Erről az ingatlanvásárlásról azután tudtak, ami után kiderült. Kiderülése május
hónapban volt. Kabinet ülésen ezt követően foglalkoztak vele, hogy mi legyen a
teendő, nem azzal, hogy megvegyék.
Arról valóban szó volt kabinet ülésen, hogy telephelyet kell nézni a Városgazda Zrtnek, de nem háromszoros áron Szabó Tibor és társaitól. A telephely egyébként
alkalmatlan is volt erre a célra, mert két ingatlanon fekszik nem lehet megfelelően
kialakítani.
Először egy képviselőtől értesült nem hivatalos úton.
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Halász Balázs képviselő:
A lakosság körében nagy az elégedetlenség, felháborodás. Keresik a számukra
kedvező szeméttárolót, amit meg kell venniük.
Három hónap után megszületett egy tájékoztató az új szemétgyűjtési módszerről.
A tájékoztató egyik fejezetét idézi:
„ Az új hulladékgazdálkodási rendszer nem biztosítja továbbá az ügyfelei számára
térítésmentesen a hulladék kezelésére az edényzetet. „
A lakosság mit tehet, megvásárolja drága pénzen 7-8.000 Ft-ért az új tárolót vagy
heti 36 Ft+ÁFA összegért bérli a meglévőt, ami 8-10 éve már nála van.
Szerencsés volt a Halas TV-ben megtartott „ Beszéljünk róla” c. műsorban a
működtetővel történő beszélgetés, ahol kérdéseket lehetett feltenni. Ő megkérdezte,
hogy meg kell venni a tárolóedényt vagy nem. Rövid választ kapott, hogy „ igen”
vagy pedig bérelhető.
Megkereste a hatályos rendeletet, amiben az 5.§ (2) bek szerint: „A szolgáltató
köteles gondoskodni a lakosság részére térítésmentesen egy darab 110 literes
edényről. Annak elhasználódását követően annak a pótlásáról.”
Ezek után nyilatkozott a Polgármester úr három hónapot késve, és közölte a
lakossággal, hogy nem kell fizetni, maradnak a tárolók és a cserét is biztosítja a
szolgáltató. Itt kérdezi meg, hogy nem volt forró az a gesztenye, amit ő kikapart?
Kötött állampolgárként szerződést a szolgáltatóval, amiben az szerepel, hogy a tároló
edényzet tulajdona a szolgáltatónak.
Nagy az ellentmondás. Miért csapták be a lakosságot?
Javasolja, hogy aki bebizonyítja, hogy megvásárolta a tárolóedényzetet,
a
szolgáltató bérelje vissza az állampolgártól.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem három hónap késéssel, hanem akkor intézkedett ebben a kérdésben, amikor
tudomására jutott. Megbeszélte a szolgáltatóval, hogy találkoznak és megbeszélik ezt
a körülményt. A jelenlegi rendszerben nem kell fizetni a kukákért és nem kell bérleti
díjat sem fizetni.
A közbeszerzési eljárás során szerzett jog kötelez mindenkit. Az új edények
pótlásánál merülhet fel ez a kérdés 2009. január 1-jétől kezdődően.
Aki eddig befizetett bármilyen összeget, azt számára vissza kell juttatni.
Az elhangzó bírálatot sérelmezi, mert időben intézkedett.
A december 15-i képviselő-testületi ülésre előterjesztést készít a megoldás módjáról.
A lakosságnak megküldött szolgáltatói levél, mivel jogszabálysértő, semmis.
Halász Balázs (ÜGYRENDI) képviselő:
Nem a nyilatkozattal van baj, hanem azzal, hogy sokan megvásárolták ezt a tárolót.
Az lenne igazságos, ha a szolgáltató visszabérelné az általa már meghatározott 36
Ft/hét+Áfa összegért.
Hunyadi Péter képviselő:
A város egyik ékessége a múlt öröksége, a szélmalom. Nagyon helyesen pénzt
áldoznak védelmére, felújítására és a helyi források mellett 5 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást is szerzett a város. Ez a pénz elveszni látszik, mert a tervező
és a szakértő nem javasolja a támogatás kifizetését. A kifogásaiból idéz:
„ A malom nagyméretű téglából és vályog belső falazással készült köpenyfalának
hézagolásakor a kivitelező a népi technológiánál is általában műemlékeknél
megengedhetetlen módon, cementes habarcsot használt, amely a látszat javítás
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ellenére veszélyezteti az épületet. A malom gépészeti munkák hiányosak és
szakszerűtlenek. A munkálatok során többet ártottak mint használtak, ugyanis nem
hogy az eredeti elemeket lehetőség szerint megtartották volna, hanem azokat
elpusztították és mint egy kvázi jelzésszerű rossz utánérzéssel helyettesítették.
Különös figyelmet érdemel az egykori vitorlák helyére felszerelt lécrács ami sem
muzeológiailag sem technikailag, sem anyagában, sem formájában sem
kivitelezésében nem tekinthető szélmalom vitorlának. Nem vonták be a tervezőt a
munkálatok ellenőrzésébe, helyszíni irányításába. Nem vontak be muzeológus
szakembert a malom gépészeti elemek helyreállításába.
Összességében azon tervezői álláspontra jutottunk, hogy bár az elvégzett munka
átmenetileg biztosítja az épület állékonyságát, ennek ellenére műemléki, múzeologiai
technika történeti szempontból az értékek pusztításával, megsemmisítésével
meghamisításával járt. Javasoljuk, hogy az építtető és a kivitelező szorítassék rá
garancián belül a műemlék szélmalom valós helyreállítására.
A Nemzeti Kulturális Alap számára javasoljuk, hogy a megítélt támogatást az 5 millió
Ft-ot a fönti problémák teljes körű kiküszöböléséig ne utalják át, hisz a jelen eset
méltán mutatja, hogy az eredeti nemes cél a műemlékek megóvása, helyreállítása ez
esetben is az igénybevett támogatással épp annak jelentős erkölcsi lepusztítását
eredményezte.
A vészelhárítási és a további munkálatok során nem megfelelő gondossággal
elkölthettek mintegy 15 millió Ft-ot a magyar adófizetők valamint Kiskunhalas város
pénzéből anélkül, hogy az elvárható hatékonyságok a legcsekélyebb mértékben is
megközelítené az eredményt. Ebből a pénzből megfelelő gondosság és körültekintés
mellett a műemlék szélmalom szakszerű felújítása megoldható lett volna. Most
azonban további pénzbe kerül a közbeavatkozás során keletkezett károk elhárítása,
majd az azt követő szakszerű helyreállítás.”
A polgármester úr figyelmébe ajánlja ezt az ügyet, hogy hogyan sikerült összehozni a
felelősök keresésének mostani intenzitását - nagyon helyesen-, jó lenne ha korábban
is hasonlóképpen jártak volna el, akkor nem itt tartana sem az ország sem ez a
város.
Dr. Várnai László polgármester:
Tájékoztatásként adja közre, hogy a kivitelezést az Örökségvédelmi Hivatal által
megjelölt kivitelező végezte el.
Ennek műszaki ellenőre Dóka József tervező volt. Most folynak a tárgyalások az
Örökségvédelmi Hivatallal, hogy mit tehetnek.
Szakál Aurél múzeumigazgató többször okozott a városnak már komoly gondokat,
ezt is ő indította el.
Egy tervező álláspontját ismertette a képviselő úr, akinek nem volt módja részt venni
a kivitelezésben. Az ügy lezárása után tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
Amennyiben indokolt, a felelősségre vonások is megtörténnek.
Máté Lajos képviselő.
A mérce fontos mérőeszköz. Mindenben jó lenne, ha olyan mércéhez igazodnának,
ami egzakt.
Sajnos úgy látja, hogy a lakosság illetve a lakóközösségek tájékoztatása terén ez a
mérce nem mindig érvényesül. Főleg a halasi sajtóban, amiben az MSZP mint párt és
halasi koalíciós társaik által kiállított bizonyítvány úgy szerepelt, hogy az ’50-es
éveket meghazudtoló cenzúrát alkalmaztak. Ebben a sajtóban a mérce valahogy
kettősre sikerült. A cenzúra alkalmazása elég egyértelmű, különösen, ha arra a
cikkre gondolnak, ami most megjelent. Az MSZP mióta a gazdasági válság rájuk
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szakadt és nem saját hibájukból, hanem külső okok miatt, azt prezentálja, hogy
fogjanak össze mindenféle gazdasági csúcsokra járkálnak az ország vezetői,
ugyanezt tegyék helyi szinten is, és akkor megjelenik egy cikk, amiben arról értekezik
az újságíró, hogy galád módon az SZDSZ-el Halasi Polgári Körrel megpróbált a
FIDESZ szövetségre lépni. Amennyiben valaki ilyen tárgyalásokat folytatna, hogy
próbáljanak összefogni, akkor ez hiba lenne. Különösen érdekes ez abban az
esetben, amikor mind a három fél elhatárolódik attól a cikktől, ami megjelent. Az
újságíró a cikk nyomán most megjelentetett egy helyesbítést, már nem írta alá, csak a
kezdő betűket, de érdekes, hogy ettől mindenki elhatárolódik. Látja, hogy itt egy nagy
kórus zengedezik, holott ezt azért találták ki, hogy a 60-80 hangfelvétel illetve sok
ezer oldalra terjedő Zuschlag dossziéról ne beszéljenek.
Pajor Kálmán képviselő:
Az utóbbi hetek országos sajtója tele van a Zuschlag ügy vádlottjainak vallomásaival,
bizonyító hangszalagok közlésével.
Érdekes és különös módon a lopott pénzek ügyeivel leginkább érintett Kiskunhalason
a FIDESZ által úgymond maga alá gyűrt médiában csak itt-ott bukkan fel a téma igen
szűk terjedelemben.
A helyi MSZP-t, annak vezetőit és tagjait érintő vallomások oknyomozása helyett
nyilván nem véletlenül intenzív figyelem elterelésbe fogtak néhány hete. Mert legjobb
védekezés a támadás. A helyi MSZP tehát támadásba lendült egy beruházási ügy
tálalásával és egy több hónapja jegelt még a nyáron keletkeztetett összevágott
hangfelvétel bedobásával.
Előre menekülnek és támadnak.
Csak azt nem tudja, hogy honnan veszik hozzá az erkölcsi alapot?
A másodrendű vádlott Lados István ugyanis a lopott pénzek három célra történő
fordításáról beszélt:
- Kiskunhalasi MSZP működésére és kampányára,
- Fiatal baloldal rendezvényeire,
- Zuschlag saját kiadásaira.
Most a becsület bajnokai törvényt ülnek élükön a polgármesterrel, vallomás szerint a
lopott pénzekből kampányoló párt elnökével.
Nagyon érdekes helyzet, annak ellenére, hogy megszűnt a ködösítés lehetősége,
miszerint a helyi MSZP-be csak az a kettő a bűnöző, a többi ártatlan. Még mindig
éreznek erkölcsi alapot a számonkérősdire. Természetesen lenne helye, ha kontroll
nélkül folynának az ügyek meg a közpénzek Halason, de összemosni olyan ügyeket,
ahol nem tűnt el közpénz, nem lopott senki nem etikus..
Ahol viszont lopott közpénzből részesültek arról nem beszél senki. A vallomás szerint
mindegyikük részesült a Zuschlag féle lopott pénzből az MSZP-SHT ( azaz sohatöbbé )
frakció. Minden tagja élvezte az előnyét, az ifjú szocialista Jekőéken át az önmagát
letagadó „ Hát mi ilyenek vagyunk” Vízkeleti Szabolcsig.
Már látja is az újabb álszent cikkeket és az itt folyó politikai cirkuszról, meg rémes,
hogy nincs összefogás meg együttműködés, ami itt folyik arra nincs szükség a
városban stb…
Többségi FIDESZ-KDNP frakciót lejárató általános manipulált támadásra
természetesen nagy szükség van a városban. Bizonyára még a mai napon is lesz
számonkérés és a későbbiekben is az erősen érintett elvtársak részéről, de először
talán el kellene számolni a lopott pénzek felhasználásáról vagy legalább a
lelkiismeretükkel, és mielőbb és nyilvánosan.
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Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzottakhoz fűzi, hogy az itt ülők közül senki: sem a FIDESZ, sem az MSZP
sem a Polgári Kör, sem az MDF oldaláról nem szavazott az emlegetett pénznek az
elfogadásáról és elköltéséről.
Ezzel szemben a Városgazda Zrt. kapcsán 13 képviselő „igen „ szavazataival
biztosította a pénzforrások felhasználásának vizsgálatát. Az pedig a FIDESZ-KDNP
frakció 13 képviselője volt.
Amennyiben azt mondja
Pajor Kálmán, hogy az MSZP tagjai dobták be a
hangfelvételt tartalmazó kazettákat és ezt nem tudja bizonyítani, abból elszámolási
kötelezettségei lesznek.
A mai testületi ülésen tárgyalandó pénzforrások átgondolatlan elköltéséről szóló
döntés megint a 13 képviselőt terheli majd.
Belekeverni az MSZP elnökét ( személyesen ő az) , aki 2007. novembertől elnöke
ennek a szervezetnek, azzal a szándékkal, hogy a régmúltban
elkövetett
cselekmények ne ismétlődjenek meg, és belekeverni a Zuschlag féle ügyébe, nagy
merészségre vall.
Összességében az a véleménye, hogy ezt a véleményt megfelelő helyen és módon
kell kezelni.
Várakozással néz a testületi ülésen bekövetkező döntéseknél várható szavazatokra.
Lukács László alpolgármester:
A bocsánat szó olyanná lett mostanában, különösen az oktatásban jószerével
közhellyé silányult, üresen kongó rikkantássá vált.
A bocsánatkérésnek súlya van, ha őszinte megbánás és jóvátételi hajlandóság áll
mögötte.
Szentírás szerint Péter ezzel a kérdéssel fordult Krisztushoz:
„ Hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni és néki megbocsátanom, még
hétszer is?”
Rabbi tanítása szerint a harmadik vétséget még meg kell bocsátani. Péter azt
gondolta, hogy Krisztus tanítását valósítja meg, ha ezt a számot hétre, a tökéletesség
számára emeli. Krisztus azonban azt tanította, hogy soha ne fáradjanak el a
megbocsátásban. „Nem hétszer is – mondta, hanem még hetvenhétszer is.”
Manapság habzón lehet a rosszindulatú, gátlástalan bűnözői körök névtelen árulók
által közzétett lejárató véleményeket hangoztatni. Senkinek nem fordult meg a
fejében, hogy mindazok nevében bocsánatkérés, bűnbánat szükséges, akik ellenük,
mindannyiuk ellen vétettek.
Most helyettük is bocsánatot kell kérnie mindazoktól, akiket szándék nélkül
megbántott, szóval, cselekedettel megsértett, akiket vigyázatlanul megítélt. pl.
bocsánatot kér Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és kormányfő tagjai nevében az
ország nyomorba taszítása, félrevezetése, csalása és hamisítás vétségéért a külhoni
magyarság megtagadásáért, a gyalázatos és tehetetlen kormányzásért, amely újabb
és újabb hazugságok meghallására és elviselésére kényszerít valamennyiüket.
Bocsánatot kér a polgármester nevében, hogy alattvalóként kezelte a munkatársait,
hogy durva beszédei, beszólásai tovább szítja és fokozza a politikai szembenállást, a
helyi MSZP vezetőjeként. Bocsánatot kér Zuschlag János, Weiszenberger László,
Romvári Frigyes volt MSZP-s képviselők és társaik botrányos népképviseletéért, a
bűnszövetkezetben vállalt álságos szerepükért. Bocsánatot kér Komáromi Szilárd
SZDSZ-es képviselő ZÁRT ülésekről kiadott törvénysértéseiért, blöffjeiért, demagóg
jelenlétéért.
Végezetül bocsánatot kér minden halasi polgártól, hogy közösségébe fogadott
maffiózókat, haszonlesőket és ártalmas tőke embereket, akik zsarolni próbálják a
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halasi közéletet, megvásárolnak haszontalan embereket és megrontják a normális
közéletre való alkotmányos alapjog gyakorlását.
Egyszer mindenki felelni fog elvégzett dolgaiért. Isten bocsássa meg bűneiket!
Dr. Várnai László polgármester:
Amennyiben alattvalókként beszél a munkatársaival, azt biztosan jelezték volna az
érintettek. Hat éve dolgoznak együtt és ennek nem tapasztalta jeleit.
Ombudsmani állásfoglalás szerint a zárt ülésen történt döntésnél, kivéve a titkos
szavazást, ha közérdek fűződik ahhoz, a választott képviselő nyilvánosságra
hozhatja a szavazás eredményét. Nyilvánosságra hozatala a köz érdekében
történik.
Dr. Komáromi Szilárd (ÜGYREND) képviselő:
Amikor a „Kiskunhalas Város Nyilvánosságáért „ díj átadása meghiúsult elég
gyalázatos körülmények között, akkor valóban feltett egy kérdést az interpelláció
során, de mást ZÁRT ülési anyagról senkinek nem mondott.
Minden sugalmazást határozottan visszautasít.
2.) KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL.

ÜÉS

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

Előterjesztés írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
Az írásos anyagokat kiegészíti, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya november 3-án levéllel fordult
hozzá, amit ismertet:
„ Tisztelt Polgármester úr!
A Be. 71.§ alapján kérem a Btk. 319. § (1) bekezdésben ütköző és (3) bekezdés b.)
pontja szerint minősülő jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő ügyben kérem, hogy 15 napon belül
szíveskedjen megküldeni az alábbiakat:
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseiről készült valamennyi
jegyzőkönyv és határozat másolatát, amely a Halasi Városgazda Beruházó
szolgáltató és Vagyonkezelő Zárt körűen működő Részvénytársaság alapításával,
alapító okirat módosításával , a vagyongazdálkodásával, vagyonhasznosításával és
a 2008. évi üzleti tervével kapcsolatos.”
Összegyűjtötték a kért anyagokat és egy kísérőlevéllel, ami öt oldal lett, a múlt héten
küldték el a megyei rendőr főkapitányságra.
Erről azonnali hivatalos értesítést küldött a Városgazda Zrt operatív igazgatójának
és a felügyelő bizottság elnökének, a bizottság valamennyi tagjának.
Lukács László alpolgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gerohostel Kft ma 20 milliárdos tőkét legalizál és
bemutat, mint befektető konzorcium. Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület elé
kerülő anyagról szóló döntése megerősítést ad, akkor a beruházás, ami másfél éve
folyamatban van, megvalósulás előtt áll.
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Reményei szerint a feltételeknek eleget téve, történelmi szinten Kiskunhalason meg
lehet kezdeni a beruházást.
Ez a Gerohostel rendszer a gyógyszálló és a konferencia központ együttes
létrehozását jelenti.
Az elmúlt évben ez ügyben hozott képviselő-testületi döntés véglegesítéseként a
projektet megvalósító céget az önkormányzattal létre kívánják hozni. Hasonlóképpen
az országban már négy helyen ez megtörtént. 100 milliós tőkével jönne létre és a
geotermikus terv, ami 7-8 milliárdos beruházást jelentene.
Dr. Várnai László polgármester:
Fentieket követően ismerteti a napirendet a kiküldött új változatú meghívó szerint.

Kérdések
Hozzászólások
Máté Lajos (ÜGYREND)képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a meghívón
szereplő 3. napirendi pont levételét ajánlja a képviselő-testületnek. Szavazást kér
róla.
Alkalmatlannak tartották az előterjesztést a megtárgyalásra.
Dr. Várnai László polgármester:
A
levételre javasolt napirendi pont a megszorító költségvetési intézkedéseket
tartalmazza. Ezt azért terjesztették elő, mert a FIDESZ-KDNP frakciónak kérése ez
volt. Megvizsgálták az eset összes körülményeit, de nem ragaszkodik annak
tárgyalásához, mivel nincs arra igény azoktól, akik ezt kérték.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő:
Másik napirendi pontot illetően a polgármester úr pénteken bejelentette a sajtó
nyilvánossága előtt, hogy az Ady Endre u. 3.sz. alatti ingatlan beruházással
kapcsolatban Ügyrendi Bizottság határkörébe ad egy vizsgálatot.
Miről fog szólni ez a vizsgálat, ha ma tárgyalják a napirendi pontot?
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztés arról szól, hogy a Pénzügyi Költségvetési és Gazdasági Bizottság tesz
egy jelentést a képviselő-testületnek, hogy a Wolf Kft-vel milyen megállapodást
készített elő.
Kiderült a tárgyalások során, hogy ez a megoldás a Wolf Kft részéről elfogadhatatlan.
Nem beruházóként működött közre, hanem kivitelezőként. Az ügyet le kell zárni.
A Pénzügyi Költségvetési és Gazdasági Bizottság jelenti, hogy a rábízott feladatot
elvégezte, a tervezetet a Városgazda Zrt-vel közösen elkészítették, de a következő
lépésre készítettek egy módosító előterjesztést.
Az elmúlt héten megkezdte a tárgyalásokat a Wolf Kft-vel, mert megkeresték. Jelezte,
hogy ez bonyolult kérdés, nem lehet egyszerű kifizetést tenni. Meg kell állapodniuk,
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hogy ezt a tevékenységet mennyiért végezte el, mit akar ezért a képviselő-testület
fizetni, és erről megállapodást kell készíteni. Véleménye szerint januárban lehet
ebben dönteni és leghamarabb 2009 második felében realizálódhatnak a kifizetések.
Ma meghallgatják a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság jelentését.
Más észrevétel nem lévén,
javasolja a képviselő-testületnek, hogy az eredeti
munkatervtől eltérően, a kiküldött új változatú meghívón szereplő 3. napirendi pont
levételével, fogadja el a mai képviselő-testületi ülés napirendjét.
No: 1
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 14:18:01

>666<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

24
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

100.00%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

24
0
0

100.00%

100.00%
0.00%
0.00%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

315/2008. Kth.
Munkaterv módosítás
Határoza t
A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően a 2008. november 24-i ülésén
tárgyalja meg az alábbi napirendi pontokat:
1) A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló rendelet
módosítása.
2) Ünnepi és városi rendezvények, megemlékezések rendjéről.
3) A Halas-Műtő Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése
4) Szociális Szolgáltató Központ működési engedély módosítása.
5) 2008. évi pályázatok finanszírozása.
6) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogram
7) Az ÚMVP keretében a falumegújításra és – fejlesztésre
igénybe vehető „ Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása,
meglévők korszerűsítése” benyújtandó támogatási kérelem
8) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális
Együttműködés Konzorcionális szerződés módosítása.
9) Intézkedési Terv Kiskunhalas Város középtávúSportkoncepciójának
végrehajtásához.

11

10) Építő közösségek” közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tanulás
szolgálatában c.pályázat benyújtása.
11)Kiskunhalas külterületén beépítésre szánt terület elnevezése.
12)Kiskunhalas külterületén új utcanév elnevezés.
13) A 3656 hrsz-ú (Ady Endre u 3.) Ingatlan beruházása.
14)Erzsébet királyné tér 2643/3 hrsz. alatti ingatlan megvásárlási kérelme.
15)A 7202/2 hrsz. alatti területből 427 m2 nagyságú rész
megvásárlása.
16) 0427/13 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester

NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1) 2009. évi költségvetési koncepció.

Dr. Várnai László
polgármester

2) Beszámoló a Kiskunhalas Városi Önkormányzat 2008. évi Dr. Várnai László
költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről.
polgármester
3) A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

4) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének
mértékéről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

5) A közterület-használat szabályairól szóló rendelet
módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

6) A parkolás szabályairól és a parkolási díjak
megállapításáról szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

7) A kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásáról
és igénybevételéről szóló rendelet módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

8) Városi szennyvíztelep vízszennyezési bírságának 30%os
Kiskunhalas Város Önkormányzatához utalt részének
környezetvédelmi felhasználása.

Dr.Várnai László
polgármester

9) Ünnepi és városi rendezvények, megemlékezések rendjéről. Lukács László
alpolgármester
10) A Halas-Műtő Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonrész
értékesítése.
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Dr. Várnai László
polgármester

11) Szociális Szolgáltató Központ működési
engedély módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

12) 2008. évi pályázatok finanszírozása.

Dr. Várnai László
polgármester

13) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogram

Dr. Várnai László
polgármester

14) Az ÚMVP keretében a falumegújításra és – fejlesztésre
igénybe vehető „ Kültéri, közcélú feladatokat ellátó
játszóterek
kialakítása, meglévők korszerűsítése”
benyújtandó támogatási kérelem.

Dr. Várnai László
polgármester

15) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcionális Együttműködés Konzorcionális
szerződés módosítása.

Dr. Várnai László
polgármester

16) Közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatának
kiírása.

Dr. Várnai László
polgármester

17) Középiskolák 2009-2010 tanévre vonatkozó beiskolázási
terve.

Dr. Várnai László
polgármester

18) Intézkedési Terv Kiskunhalas Város középtávú
Sportkoncepciójának végrehajtásához.

Váradi Krisztián
ISIB elnöke

19) „Építő közösségek” közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés
nem formális és informális tanulás szolgálatában c.
pályázat benyújtása.

Dr. Várnai László
polgármester

20) Kiskunhalas külterületén beépítésre szánt terület
elnevezése.

Dr. Várnai László
polgármester

21) Kiskunhalas külterületén új utcanév elnevezés.

Dr. Várnai László
polgármester

22) A 3656 hrsz-ú (Ady Endre u 3.) Ingatlan beruházása.

Máté Lajos
PGKB. elnöke

23) Erzsébet királyné tér 2643/3 hrsz. alatti ingatlan
megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester

24) A 7202/2 hrsz. alatti területből 427 m2 nagyságú rész
megvásárlása.

Dr. Várnai László
polgármester

25) 0427/13 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.

Dr. Várnai László
polgármester
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26) Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű
Pajor Kálmán
kérdések és javaslatok megvizsgálásáról.
TF. Idforg. Biz. elnöke
27) Interpellációs válaszadás.
28) Képviselői interpelláció.

00001 Új napirendi pont
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2009. évi költségvetési koncepció.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozata mellékelv.
Dr. Várnai László polgármester:
2009 évi költségvetési koncepció hosszas egyeztetések alapján készült el. Az
előkészítésben szakértői vélemények és politikai egyeztetések is elhangzottak.
Kialakult világgazdasági , finanszírozási, hitelezési szempontoknak megfelelően egy
rendkívül szigorú koncepciót készítettek el, és ennek alapján készítik el a 2009. évi
költségvetést.
A kisebbségben lévő képviselő-testületben helyet foglaló politikai erő kötelezettséget
vállalt arra, hogy a beterjesztett koncepció vonatkozásában politikai és végrehajtási
felelősséget is vállalnak.
Markáns igényként merült fel a különböző bizottsági üléseken, a FIDESZ frakció
részéről, egy Irányelv szükségességéről, amit ők készítenek el. Abban egyeztek
meg, hogy az Irányelv a koncepció melléklete lesz és abból a költségvetésbe
beemelhető részeit a költségvetés kimunkálásánál figyelembe kell venni. A
koncepcióba beemelték már annak szükséges részeit. Ez az irányelv a költségvetés
készítésénél javító tényező lehet.
Kéri, hogy a politikai megállapodásnak megfelelően a koncepciót egységesen
fogadják el annak érdekében, hogy a költségvetés készítésénél ezt biztonsággal
lehessen alkalmazni.
A koncepció határozat-tervezetét 9. ponttal egészítenék ki, amelyben szerepel az
irányelv figyelembevételének kötelezettsége a költségvetés készítésénél.
A bizottságok által megfogalmazottakhoz fűzi,
hogy a Környezetvédelmi,
Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság a gazdálkodó szervezetek és önkormányzati
társaságok bérét kívánja megismerni, ami eddig is benne volt a költségvetésben és
ezután is benne lesz. A költségvetés mellékeltében tételes – felsorolásban
megtalálható.
Az Irányelv megtárgyalásra került a szakértőkkel. Akkor is megállapodtak abban,
hogy nem lehet minden pontját beemelni a költségvetésbe.
2009 évi költségvetésben nem lesz olyan szabad forrás, amivel
azonnal
megkezdhető a fejlesztés. Tartalékba kell helyezni mert nem tudják, hogy van-e
forrás oldala. A záró megbeszélésen jelen volt a finanszírozó pénzintézetek vezetője,
akik nyilatkozott, hogy nem
tudja hitellel finanszírozni az önkormányzat
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költségvetését. A hitelezésre közbeszerzési eljárást írtak ki, amit nem is vittek el a
pénzintézetek, ez az év második felében fog elindulni.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatát teljes mértékben
beépítették a határozat 9. pontjába.

Hozzászólások
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Amennyiben a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
határozata változtatás nélkül bekerülne a koncepció határozatába, ez azt jelenti-e,
hogy a következő napokban nem lehetne aláírni azt az útalapra vonatkozó
szerződést, ami erre a döntésre vár?
Nagy késéssel tudtak erről dönteni, mert most terjesztették eléjük a munkákat.
Amennyiben befagyasztják a fejlesztések, ez sem indulhat el?
Tudomása szerint a kötvény fejlesztésekre áll rendelkezésre.
Dr. Várnai László polgármester:
Képviselő úr kapott egy olyan interpellációs választ, hogy a november 24-i döntés
függvényében valósulhat meg a fejlesztés.
Már a napirend megállapításánál eldőlt ennek a sorsa, mert a megszorító
intézkedések között szerepelt a még meg nem kezdett fejlesztések felülvizsgálata. Azt
levették napirendről, így megnyílt a lehetőség arra, hogy a 13 millió Ft-al, amit a
bizottság felosztott, a szerződés megkötését követően a beruházás elindítható.
Pajor Kálmán képviselő:
Tudomása szerint decemberben kerékpárútra és a járdaépítésekre is szerződést kell
kötni.
Dr. Várnai László polgármester:
Finom különbséget kell alkalmazni. 2008-ra vannak elfogadott szerződések, ezt
teljesíthetik. Amiről a vita folyik, az a 2009 évi koncepció.
A 2009. évi költségvetésre azért javasolják közösen a tartalékba helyezést, és a
forrás oldal biztosítása mellett a képviselő-testület dönt annak realizálásáról.

Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Szomorú olvasmány a 2009 évi költségvetési koncepció. Előterjesztésben 15-ször
szerepel a „csökken „ szó, valamilyen formában. „ Növelni kell „ szavak a lakbér és
közüzemi díjakkal kapcsolatban fordulnak elő.
A TV-ből, rádióból mindenki tudja, hogy mi mindent nyírbál meg a Kormány. Az
Önkormányzatoknak évről évre kevesebb pénzt juttat, kevesebből kell gazdálkodni az
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önkormányzatoknak. Jelentősen csökkennek a pénzbeli, szociális juttatások és egyes
jövedelempótló ellátások is.
Az a baj, hogy nem látnak olyan törekvéseket, melyek a kilábalás útját mutatnák a
Kormány részéről. Itt csak a bankokat akarják megsegíteni, hogy jöjjön a tőke, de
nem bíznak a magyar emberben, hogy tenni akar, hogy dolgozni szeretne.
Nem támogatják a kisembereket, hogy tudjanak mozdulni egyről a kettőre, vagy a
kisvállalkozókat sem, hanem továbbra is a megszorító intézkedések kapcsán a
zsebükben esetleg még meglévő pénzt akarják megszerezni ezzel a sok megszorító
intézkedéssel. A következmény, hogy egyre nő az elszegényedés.
Dózsa Tamás Károly képviselő.
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság határozatával
kapcsolatban nem ért egyet a kapott válasszal.
Tudja, hogy benne van a költségvetésben az intézmények költségvetése, de van egy
általános iskola Kiskunhalason, ahol módosították a költségvetési kiadásokat 2008.
szeptember 29-én, és az szerepel a költségvetésben, hogy személyi kiadások
129.465.000 Ft. A bizottságuk kérése az, hogy a költségvetésben pontosan látható
legyen ennek az összegnek a tételes felhasználása.
Nem név szerinti kimutatást, hanem státusz szerinti megoszlásban.
Azért kérik ezt, mert beszélnek a szűkös lehetőségekről, ezért részleteiben szeretnék
látni ezt a táblázatot
Máté Lajos képviselő:
Irányelveket kidolgozták, azt leadta a Szervezési főosztályon, ezért csodálkozik azon,
hogy néhány képviselő nem ismeri azt. Szeretnék, ha az irányelv a koncepció része
lenne. Ebben szerepel, hogy semmiféle fejlesztést nem tudnak felvállalni. Az idei
fejlesztésekből nagyon kevés valósult meg. Szinte csak a lakótelepi lakások
felújítását valósították meg.
Dr. Várnai László polgármester:
310.289.000 Ft-ot fizettek ki fejlesztésre szeptember 30-ig, ami nem mondható
rossznak.
Ebben az összegben nem csak a lakótelepi tömbök felújításai vannak, hanem
játszóterek, intézmények felújítása, önkormányzati ingatlanok felújítása, Baki
kastély felújítása, Bibó Gimnázium tető felújítása, Halas víz Kft felújítás, beruházási
tervek elkészítése.
Ezeken az egyeztetéseken Máté Lajos a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság elnöke végig részt vett. Amit hozzászólásában elmondott, azt nem
ismertette az egyeztetésen. Úgy nehéz egyezséget kötni, ha utólag magunk írjuk felül
azt. Történt egy megállapodás a minimum fejlesztésekre.
Váradi Krisztián képviselő:
Nem vett részt az egyeztetésen és nem is rendelkezik az Intézkedési tervvel, amiről
szó van. Kéri, hogy a jövőben az ilyen eseteket kerüljék el.
Ehhez az is hozzátartozik, hogy a bizottsági ülésre úgy jöttek el a FIDESZ-es
képviselők, hogy oda sem hoztak el egy példányt ebből.
Ezért nem szavaztatott az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottságban sem, mert nem
látta, hogy miről kell. Most is hasonló helyzetben van.
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Hallgatva a hozzászólásokat, azt tapasztalja, hogy az irányelv sem egységes, talán
van belőle több változat is. Kicsit kaotikus a helyzet.
Dr. Várnai László polgármester:
Világos állásfoglalás van, mert van egy beterjesztett költségvetési koncepció, amely
mögött politikai egység van. Vannak egyéni képviselői hozzászólások, amiről ki kell
derülni, hogy van mögötte politikai egyezség és végig tudják csinálni együtt, vagy
külön szavazással rendezik a módosításokat.
Pajor Kálmán képviselő:
Ragaszkodik ahhoz, hogy az irányelv a koncepció mellékleteként szerepeljen. A
határozat-tervezet 6. pont utolsó mondata maradjon el. Attól fél, hogy a tartalékba
helyezett fejlesztésekre nem jut forrás, holott a kötvény biztosítja azt. Annak néhány
százalékáról van szó mindösszesen. Nem érti miért nem maradhat a koncepcióban a
saját finanszírozású felhalmozási kiadások tétele. Ez a többség által indítványozott
fejlesztéseket takarja, feltehetően nem érdeke a hivatal vezetésének ennek
megvalósulása. Ezért nem épült meg február 25 óta egyetlen négyzetméter útalap,
járda, kerékpárút. Ez egy kőkemény politikai betartás értékelése szerint.
Most olyan koncepciót terjesztett be a polgármester úr, hogy fagyasszák be azokat a
fejlesztéseket, amit el sem kezdtek.
Ezt felháborítónak tartja és visszautasítja, ragaszkodva a határozat-tervezet 6.
pontjának második mondatrészének törléséhez.
Dr. Várnai László polgármester:
Ezt a koncepciót Lukács László alpolgármester, Máté Lajos képviselő, Dr. Komáromi
Szilárd képviselő, Horváth Mihály képviselő és Dr. Nagy Lajos képviselő egyetértése
mellett terjesztette be. Közös egyeztetés előzte meg annak összeállítását. A képviselőtestület kisebbségben lévő MSZP frakciója tesz szívességet a FIDESZ frakciónak,
hogy ne egyedül vállalja a felelősséget a megszorító csomag vonatkozásában. Nem
kötelező, ha nem tartanák rá igényt.
Máté Lajos képviselő:
Sokszor elhangzik, hogy az egyeztetésen megállapodás jött létre. Nem volt
megállapodás. Előterjesztett bizonyos szempontokat, többek között azt, hogy milyen
jellegű kimutatásokat várnak el a Polgármesteri Hivataltól, amik az idő szűkössége
miatt nem realizálódtak.
Elmondták, hogy sötétben tapogatóznak a jövő évi koncepció kidolgozása során, hogy
döntéseket nem hozhatnak, amíg az állami költségvetés nem születik meg.
Ez az irányelv a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsági ülésen átadásra
került a Szervezési Főosztálynak, nem postázták ki, de a kiegészítő anyagba
belekerülhetett volna.
Kristóf Sándorné aljegyző:
Az Intézkedési Tervből legalább öt változatot kaptak aláírás és dátum nélkül. Ez nem
küldhető ki. A FIDESZ többségi frakciótól elvárható, hogy kiküldés előtt írja alá és
dátumozza le a beterjesztő személy.
Dr. Várnai László polgármester:
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Sérelmezi, hogy Máté Lajos képviselő meghazudtolja a koncepció előkészítésével. Öt
ülés keretében órákat töltöttek az egyeztetéssel, majd a legutolsó ülésen sorban
nyilatkoztak a résztvevők az elfogadott változatról.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő.
Ma túlzottan távoli indításnak tűnne, ha azzal kezdené hozzászólását, hogy válság
van, de pénzügy válság van és Kiskunhalas ez alól nem vonhatja ki magát.
A válságban van valami lehetőség. Ez a lehetőség volt, hogy a képviselő- testületben
jelenlévő politikai erők képviselői le tudtak ülni egy asztalhoz.
Ők elmondták, hogy a koncepcióban mit tartanának jónak, aztán öt fordulón
keresztül egyeztettek.
Ez érdemi eredmény.
Korábban évekre visszamenően sok mindent tett a testület. Az intézményi rendszert
átalakították, a „90-es évek elején a bölcsődei rendszert átalakították, majd az
óvodai hálózatot, iskolai hálózatot, egyházi tulajdonba adással, majd ez a testület az
ÁMK megszűntetését határozta el. Intézmény átadás is történt egy nehéz
önkormányzati helyzet elkerülése érdekében. A kórház tőke bevonás és a működtetés
átadás. A kötvények kibocsátása és a kistérségi szerkezet kialakításával kedvező
helyzetbe hozta az önkormányzatot. Nincs komoly válsághelyzet ma Kiskunhalason.
Az biztos, hogy az adóbevételek mértéke csökkenni fog, csak nem tudni milyen
mértékben és az állami támogatások is.
Mit lehet tenni?
Az egyeztetésen megállapodtak, hogy lennének azonnali feladatok, de azt most
vették le napirendről.
Lennének középtávú feladatok, amiben bizonytalanná vált, hogy lesz-e belőle valami.
Pl. tényleg akarnak-e a költségvetés tárgyalása közben pár milliót adni a sakk
szakosztálynak , vagy akarnak megbízni szakértőket, szaktanácsadókat, jó vastag
summáért.
Végül ragaszkodik ahhoz, hogy a gazdasági programot ugyan ilyen elvek alapján
próbálják meg átértékelni. Miért? Cinizmusról beszéltek az előbb. Szeretnének részt
venni ebben a költségvetésben a kisebbségi oldalon is.
Arról mond le az ellenzék, hogy politikai síkra terelve bíráljon. Legegyszerűbb lenne,
hogy felsorolják mi nincs a költségvetésben. Nem ezt akarják.
Amennyiben képes lesz a képviselő-testület kimondani azt, hogy valami nem lesz
2009-ben és 2010-ben sem, akkor van előrelépési lehetőség. Azt ajánlották fel, hogy
a támadás lehetőségéről lemondanak. Próbáljanak meg együtt tenni ezért a városért,
nézzék meg, mit kell feltétlenül megvalósítani és ezután fogjanak bele olyan
fejlesztésekbe, ahol nincs pályázati támogatás.
Éppen azt vállalják, hogy felelőtlen igéretekbe nem akarják belevinni a várost.
A koncepciónak azt a feladata, hogy takarékos város programját alakítsák ki.
Horváth Mihály képviselő:
Több fordulón keresztül vitatták a koncepciót. Minden körükben ülő politikai
szervezet képviseltette magát. Legutolsón egyezséget kötöttek, miszerint
a
közvélemény szemében egyféle demokrácia próbájaként
konszenzus alapján
döntenek. Nagyon szerencsétlen dolog volna, ha most amikor Európát fenyegeti a
pénzügyi válság és
ennek ellenére az országtól nyugatabbra lévő
polgári
demokráciák által működtetett országokban az egymás ellenfeleiként szeplő politikai
pártok leülnek egyeztetni és a hogyan tovább érdekében tudnak közös nevezőre jutni,
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Magyarországon egy ilyen kis település felelős képviselői nem tudnának
konszenzusra jutni. Ennek nagyon rossz üzenete volna a város 30.000 polgárának
és a politikai kultúrának is, ami egyébként hagy némi kívánnivalót maga után és
saját maguknak is.
Ezen a november 12-i politikai egyeztetésen elhangzott a hajlandóság a résztvevőktől a konszenzust illetően. Ma is elhangzott, hogy kisebbség megértette, hogy ez az
időpont nem arra való, hogy hangoztatni kell különböző kritikákat, hanem a város
érdekében össze kell hangolódniuk a hatalmat gyakorló FIDESZT frakcióval és
engedményeket hajlandók tenni.
Nem tudni, hogy milyen mélységű lesz a pénzügyi válság 2009-ben, ezt az
önkormányzati szférát hogyan érinti, ezért körültekintőnek és óvatosnak kell lenni a
koncepció összeállításánál.
A határozati javaslat vonatkozásában az a véleményük, hogy minden pont
tartalmaz kiutat illetve hangsúlyokat kell megfogalmazniuk.
Megítélésük szerint a cselekvési irányt tartalmazza és a végrehajtás garanciája a 8.)
pontban rögzített. A végrehajtást a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
elnöke az általa delegált szakértőkön keresztül folyamatosan figyelemmel kísérheti a
2009 évi koncepció és költségvetés vonatkozásban. A bizottságok és a képviselők is
részt vehetnek ebben. A legnagyobb figyelmet igényli a 2008 évi bevétel kiesések
mértéke. Amennyiben meghaladja 400 milliót, ellensúlyozásáról gondoskodni kell.
A működési hitel felvétel veszélyes út.
A hangsúly a tartalékképzésen van, mert a cselekvési lehetőség annál nagyobb lesz.
Ebben benne lesz Pajor Kálmán kisebb fejlesztési igénye is.
Pajor Kálmán képviselő:
Konszenzust egy fél mondat akadályozza. A határozat-tervezet 6. pont 2. mondatát
törölni kell.
Mindenkinek az az érdeke, hogy tavasszal járda és kerékpárút építés induljon el.
Tartalékba helyezés mellett első félévben nem lehet hozzáfogni és beleszaladnak a
télbe. Nincs realitása, hogy az apró munkák megvalósuljanak.
Ezek az apró munkák a költségvetés 1-2%-át teszik ki mindössze. Nem lényeges
kérdés, ezért elfogadható és ezt követően önmérséklettel kell tervezni azokat a
műszaki megvalósításokat, amelyeket elterveztek. Le kell mondani ezek egy részéről
is, de egy blokkban tartalékba helyezni és kihagyni, az nem fogadható el.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Részt vett ezen a egyezségen, ahol megegyeztek! Tartani is kívánja magát ehhez.
Nem vitás, hogy nehéz év jön, de jobb a takarékosság, ha előre nem tudni, hogy
mennyi pénzük lesz. Ezért egyeztek meg a tartalékba helyezésről. Amennyiben
nem lesz nehéz a pénzügyi helyzet, akkor felszabadítható.
A kötvény többször felmerült, de katasztrófa lenne, ha apró népszerű intézkedésekre
felélnék azt, mert azt az utódok sem fogják tudni kifizetni. Felélik a jövőjüket, mert
nem lesz pályázati önrész fedezet.
Az előkészítésnél hangsúlyozta, hogy a koncepciót és az irányelveket össze kell
dolgozni, mert a jövőbeni döntéseket így lehet kialakítani és a költségvetésben
tervezni.
Irányelvből is van több. Horváth Mihállyal összevetették a meglévőket és kettőjüknek
három féle van.
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Az Irányelvekből sok mindent el tud fogadni, de nem tudja elfogadni, hogy az
önkormányzati intézmények
csak alapjáraton működjenek, önkormányzati
támogatás nélkül, mert a jövőhöz nyúlnak hozzá.
Ez nem a koncepció tárgya, hanem a költségvetésé lesz.
A megegyezés betartásához és a demokráciához az önfegyelem is hozzátartozik.
Kószó János képviselő:
Előkészítésben részt vett, és ott két feladatot szerettek volna megvalósítani.
Egyik, hogy nem foglalnak el ellenzési álláspontot és nem akarják azzal fellazítani
ezt az egyezséget. Természetesen sok minden kimaradt, nem csak a FIDESZ frakció
számára fontos dolgok.
El kell fogadni, hogy nincs annyi pénz, mint amennyi a város normális működéséhez
kellene.
Az állami költségvetés tervezetben az önkormányzati támogatás 1.9%-os emelkedést
mutat nominálisan. Az inflációt figyelembe véve el lehet képzelni, hogy ez milyen
növekedést jelent. Elég, ha ehhez társítják, hogy a közszférában a béremelés nulla, a
13. havi juttatás nulla, nyugdíjasoknál a 80.000 Ft felett nincs 13. havi nyugdíj.
Ezek mind arra utalnak, hogy nincs pénz. Nem a szándékokat kell vitatni.
Takarékoskodni kell, ahhoz képest, amit eredetileg elterveztek, akkor is ha
fejlesztésről van szó. Nincs rá pénz, nem lehet megcsinálni.
Ebbe beleeshetnek mindenki számára kedves célok is, amit mindannyian sajnálni
fognak, ha nem tudják megvalósítani.
Kötvényben 900 milliónyi pénz maradt. Ezt a következő években elsősorban azokhoz
a nagy a projektekhez kell tartalékolni, amik nagyon fontosan a város szempontjából,
máris elkezdődtek pl. óvoda, Dongér völgyi út építése, a busz pályaudvar
áthelyezése, a szennyvíztisztító a csatornázás. Saját erőt erre meg kell tartani.
A Polgármesteri Hivatalnak iránymutatást kell adni, hogy ezen előzetes
takarékossági intézkedések szerint kell megtenniük a takarékossági lépéseket, és
ennek eredményeként valamilyen szinten és nem nagy áldozatok árán lehet
megvalósítani a város működését és fejlődését is.
A demokráciát soha nem a néptömegek gyakorolták, hanem az elitek. Pajor Kálmán
mindig azt képviseli, hogy közvetlen választásokat kellene csinálni, de nem akkor,
amikor van 7 millió választópolgár, akik személyesen nem ismerték a jelöltet. A
demokrácia nem arról szól, hogy mindenki éppen a pillanatnyi diszpozició alapján
újabb és újabb ötleteket talál ki és nem demokrácia ellenes az, ha valaki előzetesen
szakmai felkészültség alapján közös érvelések rendjén, szakmai viták során eljut a
megállapodáshoz. Ezt illik betartani.
Rostás László CKÖ elnöke:
Nehéz költségvetési év előtt áll az önkormányzat.
Figyelembe kell venni, hogy sok munkahely megszűnik . A Szociális kiadások
radikális csökkentése sok problémát fog okozni a városban.
Néhány külterületi ingatlan eladását kéri átgondolni.
A Gimnázium u. 4. sz alatti ingatlan felszámolását sürgeti, mert a városközpontban
áldatlan annak a teleknek a helyzete.
Kéri a képviselőktől, hogy döntésük során vegyék ezt figyelembe.
Dr. Várnai László polgármester:
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Cigány Kisebbségi-, és a Német Kisebbségi
Önkormányzat is támogatja a koncepciót jelenlegi formájában Írásban csatolták
véleményüket.
Szabó Károly képviselő:
Költségvetést és a koncepciót ne keverjék össze. Koncepció elveken alapul, amit át
kell vinni a költségvetésbe.
Kiskunhalason sok ingatlan van, aminek a sorsáról alig tudnak valamit. Miért nem
tudtak az APEH-nak irodát ajánlani?
Van országgyűlési képviselő, aki lobbizhatna a városáért.
Amikor megyei alelnök volt, a szélmalom javítására onnan kaptak 2 milliót. Valamint
a bíróság épületének felújításáért az Igazságügyi Miniszternél lobbiztak.
Senkiben nem vetődik fel, hogy maguk is takarékoskodjanak pl., a tiszteletdíj
vonatkozásában?
Azon túl kellene már lenni, hogy a FIDESZ frakció azt higgye, hogy ők az ellenzék
Nekik kellene ostromolni a jobboldalt, akik hatalmon vannak most, és az
interpellációk során is, hiszen az interpelláció az ellenzék fegyvere.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Legyen ez a program a takarékos város programja ,amihez biztonsági költségvetésre
van szükség. Nem tudni, hogy mennyi lesz a bevételük és azt sem, hogy milyen
kiadásaik lesznek.
Fogalmuk sincs, hogy az energiaárak hol fognak megállni
jövőre.
Amennyiben most nem tudják elfogadni a koncepciót a Pajor Kálmán által
szorgalmazott mondat miatt, annak súlyos üzenete lesz.
Nem lesz politikailag
egységes
szavazat, az azokat a pénzintézeteket
fogja érinteni, akik az
önkormányzatnak hiteleket nyújtanak.
Azokat az önkormányzatokat fogják választani, ahol egység van. Megváltozott a piac.
Ebben a koncepcióban arra kell törekedni, hogy megjelöljék azt, hogy mi az, amit
akkor valósítanak meg amikor meglesz a bevétel és mi lesz tartalékban.
Azt is meg kell jelölni, amit mindenképpen ki akarnak fizetni, ilyen a szociális
támogatás, ahol mindenkinek meg kell kapni a segítséget akinek jár.
Nagyon takarékos és a működési kiadásokat csökkentő költségvetésre van szükség.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Bármennyire is fájlalják az ellenzék oldaláról, hogy a Gyurcsány Kormányt
emlegetik, igenis nagyon hozzájárul ahhoz, hogy ilyen helyzet alakult ki az
országban és a Képviselő-testületben is. Nagyon befolyásolja az ország elmúlt hat
évben kialakult gazdasági helyzete, az önkormányzatok létét.
Ettől ne határolódjon el a baloldal, mert van köze ehhez a kormánynak.
Ezt tovább rontja a pénzügyi világválság. Amennyiben nem ilyen helyzetben lenne
az ország, talán másképp viselné el ezt a világválságot is.
Bármennyire nem tetszik ez a baloldalnak, vissza kell nyúlni a kormányhoz, mert ők
adják a normatívát az intézmények működéséhez. Ez érvről évre kevesebb. Ez akkor
is így van, ha az idén azt mondják, hogy a jövő évi költségvetésben valószínűleg 1.2
%-al több lesz az állami normatíva, csakhogy annak a reálértéke jóval alacsonyabb
az inflációs értéknél.
A helyi bevételeket növelni nem lehet, mert az itt elő emberek és vállalkozások terhei
nem növelhetők tovább. Így is roskadoznak a terhek alatt örülnek, ha talpon tudnak
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maradni és tovább tudják vinni a vállalkozásaikat és meg tudják tartani az itt élők
az életszínvonalukat. Nem látják ők sem, hogy milyen energia áremelés elé néznek,
amiket nem tudnak kivédeni.
Ugyanígy a saját intézményeik sem. Nem elég baj, hogy kevesebb az állami
normatíva, még az energiaár emelkedés is súlyosbítja helyzetüket.
Nagyon nehéz ilyen helyzetben talpon maradni és várost bizonyos szinten tovább
vezetni. Megtartani minden intézményt és annak minden dolgozóját.
A Kormány indítványa volt, hogy a közalkalmazottaknak nem lehet 13. havi fizetést
kifizetni, a nyugdíjasoknak megcsappan szintén a jövedelme a 13. havi nyugdíjuk
megszűnése miatt.
Ezeket figyelembe véve örülhetnek ha talpon tudnak maradni és működtetni tudják
majd az intézményeiket a várost és azok mellett a fejlesztésre is marad fedezet.
Természetesen azt szeretnék, hogy maradjon és fejlődjön a város.
Váradi Krisztián képviselő:
Önkormányzatok helyzete valóban nehezebb lesz, ez kétségtelen tény, de megoldást
kell találni. Kár beszélni az okokról.
Amennyiben ilyennek látják a helyzetet, miért szavazta meg a képviselőasszony,
hogy a 3. száma napirendi pontot ( Megszorító intézkedések) levegyék a mai
napirendről? A válasz egyértelmű. Abban ugyanis szerepelt a Debreceni Art Perfekt
Organization Kft havi 300.000 Ft-os megbízási díj és a 70.000 Ft költségtérítési díj
megvonása.
Ez volt az egyetlen oka.
Az alpolgármester úr világosan elmondta az elmúlt héten ( tudni az internetről ) hogy
több mint 5 millió Ft-ba került az, hogy egy lapot nem tudott letenni az asztalukra.
Csáki László képviselő:
Csodálkozva hallgatja a véleményeket mert nem visz előre semmit. Mindenki a külső
körülményekre hivatkozik. Ezekkel a
problémákkal együtt vállalták a város
sorsának kezelését. Város problémáját meg kell oldani. Legyen a 2009 évi a
megegyezés költségvetése.
Ők is részt vesznek ebben és felelősséget éreznek a kialakult helyzet kezelésében.
Több megoldás napvilágot látott. Most egy mondaton ne vitatkozzanak, mert
összegekről nincs szó. Annak a költségvetés tárgyalásánál van helye.
A központi költségvetést az országgyűlés még nem fogadta el, kár azt kritizálni.
A napirendről vitatkozzanak és a koncepció alapuljon a megegyezésen és mindenki
felelőssége legyen mellette.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Visszautasítja Váradi Krisztián képviselőtársa szavait. A számára biztosított 5
percben arról beszél, amiről akar. Ne akarja más meghatározni annak a tartalmát.
A költségvetési megszorító intézkedések további egyeztetéseket igényel, azért
vetették le.
Visszautal a korábbi évekre és felveti, hogy Dr. Brúszel László tanácsadónak annak
idején mennyi pénzt fizettek ki bizonyos szerződések előkészítéséért?
Mindenféle pályázatok előkészítéséért, körforgalom terveztetéséért, makettokért.
Ezekről is lehetne beszélni.
Sajnálja, hogy ilyen hosszú ideig tartott a vita.
Határozati javaslatot a 9. ponttalkiegészítve elfogadhatónak találja.
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Lukács László alpolgármester:
Az elhangzó bírálatra megismétli, hogy a 20 milliárdos beruházásra, ma érkezik meg
az igazolás, és ez annak a cégnek köszönhető – nem Váradi Krisztiánnak köszönhető
- hogy ez vélhetően létrejön ebben a városban.
A lobbi tevékenység ö is szorgalmazta, hogy tessék minél erőteljesebben végezni és
ez eredményes lett.
A hét szűk esztendőt követően újabb hét szűk esztendő fog következni. Ez látható. Ez
nem öröm. Ennek ki az oka?
A Kormány természetesen, mert két éve más sem történik csak válságkezelés ebben
az országban. Világgazdasági hitel ügylet szintén nagy gond. Az nem kérdéses, hogy
ennek a városnak ezt is túl kell élnie. Eddig is azért dolgoztak, hogy ezt valamilyen
módon kezelni tudják. A város nem adósodott el.
Nem arról tárgyalnak most, hogy a város krízis helyzetét valamilyen módon
elkerüljék, hanem
arról, hogy hogyan tudnák a jövő évi költségvetést olyan
takarékossá tervezni, hogy a jövő évet is minden nehézség ellenére túl lehessen élni.
Amit fejlesztésként elterveztek, ha kisebb ütemben vagy lassítva is, de meg tudják
valósítani.
Örül annak, ha ebben az ellenzék velük együttműködik és reméli, hogy a határozattervezetet ki tudják egészíteni a 9. ponttal, amiben világosan leírják, hogy az
irányelvek mentén kell kezelni a helyi válságot. A következő években ez a városi
testület a maga részét is hozzáteszi a költségvetéshez. Nem hiszi hogy nekik más
utat szabad járni, mint azt hogy a költségvetési koncepcióban a közös nevező egy
mondatban legyen összefoglalva, a bevételeket szinten kell tartani, pályázatokkal
növelni és a kiadásokat pedig csökkenteni kell.
Minden más módosítást figyelmen kívül hagyva, ezt fogadják el és így készüljenek fel
a költségvetés előkészítésére.
Jekő Attila képviselő:
Tárgyalássorozaton minden politikai oldalról képviseltették magukat. A baloldal
részéről a polgármester úr és Kószó János képviselő voltak jelen. Kialakult egy
komoly szakmai anyag, ami részükről maximálisan támogatható lett volna. A hét
során sok új irányelvvel akarta a többségi frakció ezt kiegészíteni olyan szinten, hogy
az irányelvek a hét elején mások voltak mint a hét végén.
A végső változatot a frakcióban többen nem is látták.
Azt várja tőlük a többség, hogy úgy fogadják el ezt a koncepciót, hogy rakjanak bele
egy 9. pontot, ami egy két oldalas gazdasági irányelvet takar. Közben kiderült, hogy
a FIDESZ frakcióból is többen vannak, akik nem ismerik a végleges változatot.
Minimum feltétele a konszenzusnak, hogy az irányelvet adják közre döntés előtt,
akár 5 perc szünet biztosítása mellett.
Maga részéről ezt így nem fogadja el.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Jekő Attila javaslatát támogatja, hogy adják közre az irányelveket.
A 3. napirendi pontot nem azért vették le, mert a debreceni cég támogatásának
megszüntetése abban szerepelt, hanem azért mert vannak fejlesztések, amik nem
történtek meg és szeretnék ha azok megvalósulnának.
Az is elhangzott, hogy az üresen álló ingatlanokat nem hasznosítják megfelelően.
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A napokban nyílt meg az APEH iroda magántulajdonban lévő ingatlanban. Miért nem
ajánlottak fel az üresen álló volt posta épületét erre a célra?
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság határozati javaslatáról
szavazással kér dönteni.
Együttműködésről beszél a baloldal, holott a koncepció előkészítése a bizonyítvány
megjelentetése előtt
kezdődött, ami
egyáltalán nem segítette a konszenzus
kialakulását.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem fontos a baloldalnak az együttműködés. Ne őket kérjék számon, hogy a FIDESZ
frakciónak miért akarnak segíteni.
Azt szerették volna, hogy közös felelősséget vállalva állítsák össze a 2009. évi
költségvetést. Nem szívességet kérnek, hanem ők adnak.
Jerémiás Béláné képviselő:
Országgyűlési képviselő az elmúlt időben igenis lobbizott. Az 53.sz. fő közlekedési út
elkerülő szakaszáért, akkor még Zuschlag képviselő leszavazta.
A szennyvíztelep bővítéséért is, de mindig lesöpörték és leszavazták.
A halasi emberekről is lehet beszélni. Őt nagyon aggasztja a pénzbeni szociális
juttatások összegének lefaragása, mert nagyon sok a szegény ember
Kiskunhalason.
Találkozott olyan 50 éves állampolgárral, aki rokkant nyugdíjas 24.000 Ft-ot kap.
Ahhoz ad az önkormányzat 3.500 Ft lakástámogatást, és a 75 éves édesanyjához
hazament , aki most eltartja.
Horváth Mihály képviselő:
A határozati javaslatot fogadják el, és azt, hogy az irányelvekből szeretnének
átvenni valamennyit. Tartsanak 5 perc szünetet és egyeztessenek.
Dr.Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja.
Az irányelvekkel kapcsolatban szívesen veszi annak megismerési igényét, de a
jelenlegi formájában az irányelv kezelhetetlen.
Benne van, hogy az intézményi finanszírozás maximum az önkormányzati ráfordítás
40%-a legyen, a jelenlegi 48%-ról. A közalkalmazotti bér
személyre szólóan
kifinanszírozott és az önkormányzat részéről esetleg 70%-os támogatást igényel,
akkor azt hozzá kell tenni. Ez kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak.
Ettől eltekintve van benne sok alkalmazható okos dolog is. Ezért mondta azt, hogy az
irányelveket a költségvetés tételes elkészítésekor kell számba venni, ahogy ebben
délelőtt megállapodtak a kabinet ülésen.
Kéri, hogy csatolják mellékletként az irányelveket. A költségvetés előkészítésénél
számba fogják venni. Ott lesz a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
vezetője és az általa delegáltak, akik végig operatívan közreműködnek az
előkészítésben, ügyelni fognak az irányelvek érvényesítésére.
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A képviselők tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalaphoz kötött. Amennyiben az
illetményalap nem növekszik, a képviselők díja sem fog növekedni.
Amennyiben lesz szándék arra, hogy átstruktúrálják a bizottságokat, ott lehet
megtakarítani.
Ingatlanok vonatkozásában felkérték a Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezetőt,
a Városgazda Zrt operatív igazgatóját, hogy a jegyző felügyelete mellett készítsenek
el egy ingatlankatasztert a költségvetés előkészítése érdekében, hogy mit tudnak
beilleszteni eladásra, vagy hasznosításra.
A posta épületének felajánlását a vagyongazdálkodással megbízott Városgazda Zrtnek kellett volna megtennie. Amennyiben elvárásaik vannak, vagyonhasznosítással
kapcsolatban
akkor a képviselő-testület megfogalmazza és a Városgazda Zrt
végrehajtja, vagy tőlük várnak javaslatot a hasznosításra? Nem volt az asztalán
olyan javaslat, hogy az APEH megkereste volna a Városgazda Zrt-t és elzárkózott
volna.
Bárkivel szívesen tételesen áttekinti, hogy az elmúlt ciklusban milyen megbízatások
voltak, milyen céllal, milyen eredménnyel realizálódott és mennyit fizettek érte.
Az avval való dobálózást nem tudja elfogadni.
Végül azt kéri a képviselőktől, hogy azt az egyezséget, amit megkötöttek és a
koncepcióhoz az irányelvet hozzácsatolják, egyhangúan fogadják el. Osztja azt a
véleményt, hogy ez üzenet arról, hogy hajlandók közösen Kiskunhalas város egyre
nehezedő költségvetési körülmények között felelősséget vállalni.
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság javaslatát szavazásra
teszi fel, de azt kéri, hogy azt most ne szavazzák meg, térjenek rá vissza később.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság határozati javaslat
kiegészítése törvénysértő. A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló többszörösen módosított 1992 évi LXIII. törvény a személyes
adatok fogalmát meghatározza, amivel mindenki maga rendelkezik.
Személyes adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. Amennyiben
beosztás szerint
megadják az illetmény
összegét,
minden
a személyre
visszakövetkeztethető.
A közalkalmazotti és
köztisztviselői illetményeket törvény határozza meg, a
különböző juttatásokat részben törvény, részben önkormányzati döntés ( rendelet
vagy határozat) alapozza meg.
Ezek nem adhatók ki.
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester:
Javasolja, hogy a bizottsági javaslatról ne legyen szavazás.
Azt kéri, hogy a határozat-tervezet 9. ponttal történő kiegészítéséről szavazzanak,
ami az irányelv melléklet szerinti elfogadását tartalmazza.
Dr. Várnai László polgármester:
Kéri a képviselőket, hogy az alpolgármester úr ügyrendi javaslatáról szavazzanak,
ami azt tartalmazza, hogy a bizottsági határozatokról ne szavazzanak.
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Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a koncepció benyújtott 8 pontját egészítsék
ki a 9. ponttal, ami azt tartalmazza, hogy „A Képviselő-testület elrendeli, hogy a
FIDESZ-KDNP Frakció által
kidolgozott, melléklet szerinti irányelvekből a
beemelhető javaslatokat a 2009. évi költségvetés készítésekor figyelembe kell
venni.”
o: 3
Szavazás: Nyílt
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316/2008. Kth.
2009. évi költségvetési koncepció.
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2009. évi
Költségvetési Koncepcióját megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször
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módosított 1990. évi LXV. törvényben, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben foglaltakat figyelembe véve az alábbiak szerint határoz:
1.,

A város 2009. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó
Költségvetési Koncepció alapelveit elfogadja, az abban vázolt 2009. évi
költségvetés kialakításához kidolgozott szempontokat, főbb tervezési
irányokat a további munka alapjának tekinti.

2.,

A működési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a
kötelező önkormányzati feladatok kiadásait az ellátáshoz igazodóan és
a nem kötelező önkormányzati feladatok intézményszerű támogatásait
az ellátott feladathoz igazodóan csökkenteni kell. Az egyéb
támogatásokat tartalékok között lehet megtervezni.

3.,

Önkormányzati szinten kell érvényesülni a létszám és bérpolitikai
intézkedéseknek. Bérfejlesztés és munkaerő felvétel nem hajtható végre
csak a fenntartóval egyeztetve.

4.,

A várható likviditási hiány fedezetére az önkormányzat továbbiakban is
folyószámlahitel szerződést köt számlavezető pénzintézetével, melynek
összegét a költségvetés tervszámai alapján szükség és lehetőség szerint
megemeli.

5.,

A működési hiány fedezetére az önkormányzatnak 2009.évben is külső
forrást vesz igénybe.

6.,

A fejlesztési, felhalmozási feladatok finanszírozására a 2008.évi
kötvénykibocsátás bevétele nyújtja a fedezetet. A költségvetése a
pályázati önerők beépítésre kerülnek, a saját forrás finanszírozású
felhalmozási kiadások a tartalékok között jelennek meg.

7.,

Az év közben jelentkező előre nem tervezhető események és az ezekből
eredő pénzügyi intézkedések fedezetére az általános tartalék nyújthat
fedezetet, ezért indokolt mértékének megemelése.

8.,

A Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői, a gazdálkodó
intézmények, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
gazdálkodók vezetői a város 2008. évi költségvetési tervjavaslata
kidolgozását figyelemmel kísérik, az operatív munkában részt vesznek.
A feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítik a
tervezési munkát. A pénzügyi bizottság elnöke és általa delegált 2
szakértő az operatív munkában folyamatosan részt vesz.

9.,

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a FIDESZ-KDNP Frakció által
kidolgozott, melléklet szerinti irányelvekből a beemelhető javaslatokat a
2009. évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00002 Új napirendi pont
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Városi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.
Kérdések
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság
a
beruházásokat tartalmazó 4.sz. mellékletet kifogásolja, mert a februárban
elhatározott fejlesztési elképzelésekből kevés valósult meg. Ezek a város lakossága
érdekében betervezett beruházások, a város minimális takarékos fejlesztésére
vonatkoztak. A Városfejlesztési osztályon sokszor sürgetett intézkedést útalap, járda,
kerékpárút tervezésre, kivitelezésre. Egyszer sem terjesztették a bizottsága elé a
beruházások kivitelezési ajánlatait. Hiába interpellált, szólt napirend előtt, sürgette
személyesen, a Polgármesteri Hivatal ellenállt.
Elfogadhatatlan számára, hogy több hónapig húzódjanak ilyen beruházások, aminek
az átfutási ideje néhány hónap lett volna.
Amennyiben nem vizsgáltatja ki a hivatal vezetése ezt az ügyet, akkor a hivatal
vezetése felelős ez ügyben.
A III. negyedéves teljesítést elfogadják, a számokkal nem tud vitatkozni. De ha a
számok mögé tekint, akkor a fenti kifogásolt problémák kerülnek elő.
Ezért háborodott fel az előző napirendi pont tárgyalásánál, hogy befagyasztanák
azokat a fejlesztéseket, amit el sem kezdetek.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja.
Ismét elmondja, hogy a fejlesztésekre 310.289 millió Ft-ot teljesítettek, ebben nem
volt benne az Ady Endre u. 3. beruházása és a Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló.
Javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
No: 4
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317/2008. Kth.
Beszámoló a Kiskunhalas Városi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről.
Határozat
A Képviselő-testület elfogadja
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről szóló beszámolót és megállapítja,
hogy az Önkormányzat 2008. I-III. negyedévében a Képviselő-testület által elfogadott
rendeletében meghatározottak szerint és a bevételek teljesülése alapján folytatta
gazdálkodását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:

László Mária Pénzügyi Főosztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00003 Új napirendi pont
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Hozzászólások
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Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
No: 5
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 34/2008.
( XI.26) sz. rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2008 (XI.26.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
6/2008./II.27/Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.
1§
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul:
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
7 163 673 E Ft-ban,
bevételi és kiadási főösszegét
ezen belül:
működési célú kiadást
5 674 019 E Ftban,
a kiadásokon belül:
8) a személyi kiadásokat
2 307 104 E Ft-ban,
9) a munkáltatót terhelő járulékokat
719 536 E Ft-ban,
10) a dologi jellegű kiadásokat
1 333 433 E Ft-ban,
11) céltartalékot
5 956 E Ft-ban,
12) általános tartalékot
47 000 E Ft-ban,
államháztartási tartalékot
- E Ft-ban,
13) az ellátottak pénzbeli juttatását
144 E Ft-ban,
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14) pénzeszköz átadás, egyéb támogatást
15)működési célú hitel visszafizetést
16)a felhalmozási célú kiadást:
a kiadásokon belül:

1 223 346 E Ft-ban,
37 500 E Ft-ban,
1 489 654 E Ft-ban,

-

az önkormányzat felújításai összegét

384 814 E Ft-ban,

-

az önkormányzat beruházásai összegét

603 223 E Ft-ban,

-

felhalmozási célú pénzeszközátadást

138 152 E Ft-ban,

-

fejlesztési célú hiteltörlesztését

73 556 E Ft-ban,

- céltartalékot
289 909 E Ft-ban
állapítja meg”
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 831,5 főben
határozza meg.
2§
A R. 1/a., 1/b.,1/e, 2., 3., 4/a., 5., 7., és 7/a., számú mellékletei helyébe e rendelet
azonos számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.”
00004 Új napirendi pont
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének
mértékéről szókló rendelet módosítása.
Az előterjesztés írásban melléklet.
A bizottsági határozatok írásban mellékeltek.
Dr. Várnai László polgármester:
Jelzi, hogy kiosztásra került az új változatú előterjesztés, amit az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság javasolt.
Ezt a változatot az előterjesztő is támogatja.
Szerepel a bizottsági javaslatban még , hogy a Halasi Városgazda Zrt dolgozzon ki
javaslatot a közös költség önkormányzat és bérlő közötti megosztására.
Ezt a december 15-i ülésre terjesztik be, de ez nem a lakbéremelés vonatkozásában
tárgyalandó díjtétel.

Kérdések
Hozzászólások
Szabó Károly képviselő:
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A társasházak részéről vetődött fel, hogy az önkormányzati lakásokban lakók a
közös költség fizetésében jelentős elmaradásban vannak. .A közös képviselők azt
kérik, hogy amikor a vagyonkezelő szerződést köt a lakóval, akkor ezirányú
kötelezettsége is szerepeljen abban.
Azt el kell ismerni, hogy a panel programban résztvevő tömbök az önkormányzati
részt mindig megkapták.
Ezeknek a lakásoknak nagy része nagyon leromlott állapotúak. Felújításra várnak,
amihez az Ady Endre u. 3. alatti ingatlan beruházására elvett 14 millió Ft nagyon
hiányzik.
Halász Balázs képviselő:
Környék településein áttekintették
a lakbérek mértékét . Baja
Kalocsa,
Kiskunfélegyháza, Kiskőrös árait tekintették át. A két végpontot említi: Baján m2 ár
680 Ft körül mozog, míg Kalocsán 50 Ft/m2.
A lakbéreken felül terheli még a bérlőket a közös költség. 2000 Ft-os közös költség
tartalmazza az épület felújítási alapját is. Benne lehet a víz díja is, amit almérők
felszerelésével lehetnek igazságossá tenni.
Ennek arányos kidolgozását kérik és a következő testületi ülés elé kerüljön vissza.
Horváth Etelka: képviselő:
Pontosítani szeretné
Halász Balázs képviselő
hozzászólásának tartalmát.
Egészségügyi Bizottsági ülésen valóban szóba került a közös költség viselés
arányának kiszámítási igénye. Ez a közös költség minden esetben tartalmazza a
felújítási költséget, amit mindig a tulajdonosnak kell fizetnie, mert az a saját
lakásának értékét emeli, ha felújítják a házat. A másik része az üzemeltetési költség,
ami kisebb javítások és hibák elhárítására fordítható.
Ezt a Polgármesteri Hivatal kiszámítani nem tudja, mert a közös költség minden ház
esetében más. Azt kell meghatározni, hogy melyik részét kell a bérlőnek és a
tulajdonosnak fizetni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A vagyonkezelő operatív vezetője jelen volt a bizottsági ülésen és együttműködést
ígért abban, hogy 2010-et előkészítő összegzést kell készíteni.
Differenciáltan lakótömbre, városrészre, emeletszintre és komfortra bontott bérleti díj
számítással tervezik. Jövő esztendőben a rendelet módosítás előtt erre vissza kellene
térniük.
Szabó Károly képviselő:
A vagyonkezelő megoldotta, hogy csak hivatalos számlára utal át közös költséget
vagy a felújításra szánt támogatási összeget. Sajnos sokan nem nyitottak ilyet és a
saját számlájára kérte az összeg átutalását. Több helyről tudja, hogy ilyen történt, de
aki ezt megtette, el kell bocsátani. Lakók erre figyeljenek.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Az új változatú előterjesztést és az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság által
javasolt, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság által
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támogatott közös költség áthárításáról szóló számítás
tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

elrendelésével, a rendelet-
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja,
hogy
a
képviselő-testület
megalkotta
35/2008(XI.26) számú rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2008.( XI.26.) számú
rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló
28/1995.(X.2.) Ktr.sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„ 1.sz. M E L L É K L E T
a 28/1995./X.02/ Ktr.sz. rendelethez
Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja:
I. övezet
m2/hó
földszint I-II. em
összkomfortos
komfortos, gázfűtéses
komfortos

183
183
117
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II. övezet
m2/hó

153
153
99

félkomfortos
komfort nélküli, szükség
III-IV. em
összkomfortos
komfortos, gázfűtéses
komfortos
félkomfortos
komfort nélküli
Szociális szükséglakás

Esze T. lakótelep bérlakásai:

58
36

49
30

150
150
99
50
32
13

132
132
87
42
29

318.-Ft/hó/m2

343/hó/m2

2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.”
318/2008. Kth.
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások közös költség
mértékének kidolgozása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Halasi Városgazda Zrt.
Igazgatósága dolgozzon ki javaslatot az önkormányzati tulajdonú lakásbérlőket
érintő közös költség önkormányzat és a bérlők közötti megbontására, a soron
következő képviselő-testületi ülésre történő beterjesztéssel.
Határidő: Javaslat kidolgozására : 2008. december 03.
Tárgyalásara: 2008. december 15.
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Dr. Fődi István Igazgatósági tag
Pásztor Gabriella Igazgatósági tag
Bucsi Ferenc Igazgatósági tag
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00005 Új napirendi pont
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.

Kérdések
Halász Balázs képviselő:
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a díjak átlagosan 6 %-ot emelkednek.
egységesen számított érték, vagy átlagolt a különböző díjak értékei között?

Ez

Töröcsik Dávid Rendészeti osztályvezető:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy egyértelmű átlagról van szó. A
vendéglátó-ipari előkert közterületi használati díját megszüntették. Ennek az a célja,
hogy tovább ösztönözze a vendéglátó-ipari előkert létesítését.
Minden tétel ezen felül egységesen 6%-al emelkedik.
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és javasolja a közterület-használati díjak
megállapításáról szóló rendelet módosításának elfogadását a képviselő-testületnek.
No: 7
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 16:54:32
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Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja,
hogy
a
képviselő-testület
megalkotta
36/2008(XI.26) számú rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas

város

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
36/2008. (XI.26.) sz.
rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02) számú rendeletének
módosításáról
1. §
A rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint egészül ki.
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
d.) Kerékpártároló, vendéglátóipari előkert létesítésére, elhelyezésére.
2. §

A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.
1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke
a., A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, fényreklám, konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil
reklámtábla, reklámozási célú alapzatos zászlórúd
339,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
339,- Ft/db/hó + ÁFA
b,. Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
57,- Ft/m2/nap
c., A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
1.117,- Ft/db/nap
d,. Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák,
sétányok, gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető
vitrines táblák
1.117,- Ft/m2/hó + ÁFA
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1 m2 alatti méret esetén
1.117,- Ft/db/hó + ÁFA
- Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):
6 m2 reklámfelületű tábla 6.625,- Ft/hó + ÁFA
4 m2 reklámfelületű tábla 4.421,- Ft/hó + ÁFA
2 m2 reklámfelületű tábla 2.204,- Ft/hó + ÁFA
e., szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
1.117,- Ft/db/hó
f., Építési munkával kapcsolatban
120,- Ft/m2/hó

- állvány

57,- Ft/m2/nap

- építőanyag

g., Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
226,- Ft/m2/nap
h., Alkalmi árusítás és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban
engedélyezett termékek) javító és szolgáltató tevékenység
452,- Ft/m2/nap
i., Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
60,- Ft/m2/nap
j.,
176,- Ft/m2/nap

k., Kiállítás, vásár, alkalmi vásár
l., Mutatványos tevékenység

113,- Ft/m2/nap

m., Kifeszített transzparens
n., Mozgóárusítás/mozgóbolt
járművel történő árusítás

414,- Ft/m2/ + ÁFA/nap
605,- Ft/nap/jármű
1.817,- Ft/hét/jármű
6.056,- Ft/hó/jármű
60.562,- Ft/év/jármű

gépjárművel történő árusítás
1.212,- Ft/nap/jármű
3.634,- Ft/hét/jármű
12.113,- Ft/hó/jármű
121.124,- Ft/év/jármű
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o., Járműkiállítás, értékesítés
17) kerékpár, motorkerékpár

605,- Ft/db/nap

18) egyéb jármű

1.212,- Ft/db/nap

p., Áru bemutatására, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess
tevékenység
226,- Ft/m2/nap
q., Mutatványos tevékenység alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
2.422- Ft/nap
r., Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
121,- Ft/m2/nap
s., Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
452,- Ft/m2/nap
t., Közterületen elhelyezett kamera
3.634,- Ft/kamera/hó
-

egy hónapnál rövidebb időre
121,- Ft/kamera/nap

u., A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
-

kereskedelmi jellegű tevékenység

226,- Ft/ m2/nap

-

nem kereskedelmi jellegű tevékenység

121,- Ft/ m2/nap

-

amennyiben a terület nem állapítható meg

605,- Ft/nap

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. január 1-től
kell alkalmazni.”
00006 Új napirendi pont
6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Van felmérés arról, hogy a környék településein mennyi a parkolóhely megváltási díj?
Kristóf Sándorné aljegyző:
Készítettek a környező településeken alkalmazott megváltási díjról felmérést, ami
lényegesen magasabb ennél az összegnél. Kiskunmajsán 400.000 ft+Áfa,
Kiskunfélegyházán 800.000 ft+Áfa és Kalocsán 200.000 Ft+Áfa, de ezt 2004. január
1-jén állapították meg.
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
Ezt a napirendi pontot több alkalommal tárgyalták és most az a kérés, hogy
hasonlítsák össze más településen alkalmazott megváltási díjakkal. Ezt nem érti. Azt
is összehasonlították-e, hogy hány rendszerben működik a megváltási díj?
Volt lehetőség ott is egyéni kivitelezésre vagy csak a megváltás működik?
Többször elmondták, hogy a helyi viszonylatban azt tartották igazságtalannak, hogy
egyik vállalkozót kötelezték a megváltásra, másikat pedig arra, hogy építse meg saját
kivitelezésben. Ennek a beruházásnak
közel 30 %-a díszburkolat, ami nem
kapcsolódik a parkolóhoz. Ezért kerül kevesebbe és a város komoly összegű
pályázatot nyert a megvalósítási összeg fedezetére.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Nem ért egyet a kiszámítás elvével, amit már korábban is elmondott. Most már nem is
szerepel az előterjesztésben a megváltási díj kiszámítására egyetlen elv sem, csak a
meghatározott összeg.
Pajor Kálmán képviselő:
A parkolási díj megváltása egyedi eset, és csak a Bajcsy Zsilinszky utcai parkolókra
vonatkozik. A parkoló építésénél közmű kiváltásokat és kapu bejárók építését is el
kellett végezni, ami nem terhelheti a parkoló tulajdonosát. 13.500 FT/m2 ár terheli a
parkoló tulajdonosát. Ez az ár jóval magasabb, mint amit eddig alkalmaztak.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Egyedi elbírálást támogatni nem tud. Minden forintra
önkormányzatnak, ezért az előterjesztést nem támogatja.

szüksége

van

az

Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Elfogadja a 180.000 Ft-ot, de aggályos számára., hogy egy FIDESZ közeli vállalkozó
jár el a parkoló megváltási díj csökkentése érdekében és azt nekik támogatni kell.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
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Nem lehet különbséget tenni a parkolók között. A kieső 6 millió Ft-ra nagy szüksége
lenne az önkormányzatnak. Ez a módosítás további aggályt vet fel benne, mert ezek
után a rendelet ezen szakasza már nem alkalmazható. Más esetben nem lesz
szabályozás, mert az általános szabályozás ebből kimarad. Jövőben nehéz lesz
alkalmazni a megmagyarázni ezt az esetet.
Pajor Kálmán képviselő.
Itt 73 parkolóról van szó. Nem hiszi hogy a vásárlók mind FIDESZ közeliek.
A város 12 millió pályázati pénzt kapott ehhez. Reális díjat terjesztettek be.
Halász Balázs képviselő:
A Bajcsy Zsilinszky utcában lévő szociális intézménynek is jól jött ez a parkoló, és
mivel az intézményben dolgozik Vízkeleti Szabolcs, csodálkozik hozzászólásán.
Tudtak hozzá pályázni. A korábban befolyt megváltási díjakból a Kölcsey utcában 31
parkoló épült.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Kéri a képviselőket, hogy a rendelet módosításáról szavazzanak.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 17:06:23
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319/2008. Kth.
A parkolási díjak megállapítása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Parkolás szabályairól és a parkolási díjak
megállapításáról szóló 19/2001 (V.31) sz. rendeletét nem kívánja módosítani.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kristóf Sándorné aljegyző
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Királyné Téglás Mária Beruházási ügyintéző
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt Igazgatósági tag
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00007 Új napirendi pont
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásával és
igénybevételéről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Kiegészítésként elmondja, hogy a bizottsági javaslatoknak megfelelően új változatban
terjesztette be a rendeletet. Ezt kéri figyelembe venni a tárgyalás során.
Kérdések
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A közületek kötelező négy évenkénti felülvizsgálatának költségét tartalmazz a
rendelet módosítás?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Halasthermo Kft-vel az önkormányzati együttműködés meddig tart vagy mikor jár
le?
Dr. Várnai László polgármester:
Nincs előttük a megállapodás, ezért ígéretet tesz a dátum későbbi ismertetésére.
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kötelező felülvizsgálatot tartalmazó
költséget beemelték a rendeletbe.
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Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az új változatú rendeletet, - ami már
tartalmazza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatát –
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
No: 9
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 17:10:21
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Határozat Elfogadva
Határozat:

Dr. Várnai László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város
(XI.26) számú rendeletét az alábbiak szerint:

37/2008

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2008.(XI.26.) sz.
rendelete
a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről
szóló
31/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A használatban lévő kémények műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és
tisztítására vonatkozó díjak:
MEGNEVEZÉS

2009. évi díj

Egyedi kémény
Tartalék kémény
Gyűjtő kémény

1430.- Ft/db/év
580.- Ft/db/év
730.- Ft/szint/év
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Központi kémény

750.- Ft/fm/alk.

Négyévenként, feltárás (bontás) nélküli műszaki felülvizsgálat elvégzése,
szakvélemény kiadása /közületi (üzemi)/:
MEGNEVEZÉS

2009. évi díj

Egyedi kémény
(35 kW-ig)

1735.- Ft/db

Gyűjtő kémény
Központi kémény
(60 kW felett)

1310.- Ft/db/szint
1710.- Ft/fm

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák
2. §
A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.”

00008 Új napirendi pont
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi szennyvíztelep vízszennyezési bírságának 30%-os
Kiskunhalas Város Önkormányzatához
utalt
részének környezetvédelmi
felhasználása.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Halász Balázs képviselő:
A szennyvíztisztító kapacitása nem képes megbirkózni a terheléssel. A Déli Kapunál
megépülnek a bevásárló centrumok, az általuk kibocsátott szennyvizet hova folyik?
Még több bírságot fognak fizetni?
Véber Zsolt szakmai tanácsadó:
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a városi szennyvíztelep kiépítése
mellett ipari szennyvizet nem képes fogadni a tisztító
telep. A megépülő
létesítmények által kibocsátott szennyvíz javít a beérkező szennyvíz összetételkén,
ezért annak rákötését engedélyezi a Környezetvédelmi Felügyelőség.
Halász Balázs képviselő:
Egy Víziközmű Társulás működik Kiskunhalason. A rákötésnél a betársulók fizetnek
közmű hozzájárulási díjat?
Véber Zsolt szakmai tanácsadó:
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A Víziközmű Társulat csak az újonnan létesült csatornák melletti ingatlanoktól szed
be közműépítési hozzájárulást.
Az I. ütemen kívül épült csatorna szakaszon nincs ilyen fizetési kötelezettség, de az I.
ütemben épült szakasznál már van.

Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.
No: 10
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 17:15:16
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Határozat:

320/2008. Kth.
Városi szennyvíztelep vízszennyezési bírságának 30%-os
Kiskunhalas Város Önkormányzatához utalt részének
környezetvédelmi felhasználása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 1995.évi LIII. tv. 58. § (2)
bekezdés b) pontja alapján, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott Halasvíz Kft-t terhelő 6.183.718,-Ft
szennyvízbírság Önkormányzatot illető 30%-át, azaz 1.855.115,-Ft-ot Kiskunhalas
Város Önkormányzata, a Kiskunhalas Városi Szennyvíztisztító Telep technológiai
korszerűsítésére fordítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
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Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző,
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00009 Új napirendi pont
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ünnepi és városi rendezvények, megemlékezések rendje.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékletek.
Lukács László alpolgármester:
Ez az előterjesztés egy korábbi
a „ Kiskunhalas Város középületeinek
fellobogózásáról, díszkivilágításáról” szóló rendeletből kimaradt.
Ennek az az oka, hogy az előterjesztés részletesen mutatja be azokat a jogszabályi
változásokat, ami részben indokolja annak elkészítését. További koordinációk
szükségességét is felveti. A Városmenedzser Kft szerepét ezzel is erősíteni kívánják
oly módon, hogy ami eddig nem történt meg, azt most együttesen egy projektként
lehessen kezelni. A következő években jelentős pályázati pénzt is nyerhetnek a
városi rendezvényekhez, ami a költségvetési helyezet miatt egyre inkább indokolttá
válik.
Látható az előterjesztésből, hogy tavasztól késő őszig egybefüggő rendezvények
lennének, amiket együttesen egy projektben is lehet kezelni. Az előterjesztés
támogatását kéri és annak megfelelően lesznek összeállítva a programok.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A táblázat alján olvasható, hogy „Vendégváros Halasi Hetek” április 25-május 31.
nyár június 1-augusztus 20. ősz augusztus 21-október 23. Fél évet ünnepi lázban tölti
majd a város.
A Halasi Hetek egy civil alapítvány. Velük ez a név egyeztetve lett?
Feladataikban igényt tart-e a FIDESZ-es többség erre az alapítványra?
Jól befuttatott névről van szó, nem elegáns elvenni ezt a nevet, pláne ha nem tudnak
róla.
Lukács László alpolgármester:
Az előterjesztés már jóval korábban, június elején született meg. Azóta számos
szakmai és civil szervezet írásban véleményezték annak tartalmát. Táblázat segítő
jellegű, nem így néz ki a végleges formájú. Leírják a határozati javaslatban, hogy kell
kinéznie. Erre ad iránymutatást a Neumann Ház és az Országos Széchenyi Könyvtár
adatbázisa. Januárban hasonló táblázattal fognak találkozni, amikor a testület erről
határozni fog. Minden évben így volt.
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A Halasi Hetek szervezettel tárgyaltak, holnap is összejönnek. Ők nyitottak és
együttműködőek.
Hozzászólások
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Örömmel olvasta ezt az előterjesztést.
Nagyon fontosnak tartja egy városi
rendezvénynaptárnak a létrehozását. Meg kell állni ebben a rohanó világban és
tisztelegni a magyar történelem jeles napjai emlékének.
Ezeket az ünnepségeket eddig a Művelődési Kft csinálta. Ezzel próbálnak egy másik
kiskunhalasi cégnek munkát csinálni, jelesen a Kiskunhalasi Városmenedzser Kftnek. Ez olvasható az előterjesztésben: A Kiskunhalasi Városmenedzser Kft végzi
együttműködve
a
Polgármesteri
Hivatal
Humánpolitikai
Főosztályával,
szakintézményekkel, gazdasági társaságokkal.
Gyakorlatilag azokkal akik eddig is jól csinálták a dolgukat.
Az hangzott el, hogy erre a pályázati lehetőségek sikere érdekében van szükség a
Városmenedzser Kft-re. Véleménye szerint a Közművelődési Kft is tud pályázni, eddig
is ért el e tekintetben eredményeket.
Rostás László CKÖ elnöke:
Fontosnak tartja az előterjesztést. Amennyiben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
rendezvénye szerepel a városi rendezvény sorozatban, előnyösebben tudnak
pályázni. Megköszöni, hogy mindkét fontos rendezvényük bekerült ide és városi
rangra emelkedett. Ez a képviselő-testület toleranciáját is jól igazolja.
Pajor Kálmán képviselő:
Szilveszteri tűzijátékot hagyják ki a rendezvények közül, mert drága.
Dr.Várnai László polgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy a mai napirend 3. pontjaként beterjesztett megszorító
intézkedéseket levették.
Azt kéri, hogy a 4. pontban a polgármester és az alpolgármester felelőssége is
jelenjen meg, hiszen az egész rendezvénysorozatért felelnek.
Lukács László alpolgármester:
Valóban a 4. pontba bele kell érteni a Polgármesteri Hivatal tisztségviselőit is. Ezzel
kiegészítik azt.
Elhangzott, hogy másik szervezetnek akarnak munkát csinálni. Nem kívánja, hogy
szakmailag belemélyedjen a képviselő úr, de a Városmenedzser Kft alapító okiratban
szerepelnek ezek a feladatok. Nem most teszik azokat be.
Remélik, hogy így eredményesebben tudnak pályázni és a rendezvényekhez több
pénzt tudnak nyerni.
Dr. Várnai László polgármester:
Megerősíti az összefoglalóban elhangzott fontos célt, hogy jobb eséllyel tudjanak
pályázni és pénzt tudjanak a rendezvényekhez szerezni.
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Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
No: 11
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Határozat Elfogadva
Határozat:

321/2008. Kth.
Ünnepi és városi rendezvények, megemlékezések rendjéről.
Határozat

1) Kiskunhalas Város ünnepi rendezvényei, megemlékezései minden év február
végéig
a
képviselő-testület
munkatervének
mellékletében,
valamint
a
közintézményekkel, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, kisebbségi
önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján, valamint az önkormányzat
költségvetési rendeletében meghatározott források figyelembevételével rögzített
városi rendezvénynaptár alapján kerüljön kihirdetésre.
2)A következő évi városi rendezvénynaptár összeállítását – a 4. pontban érintettek
bevonásával – minden év december 15-ig el kell végezni, majd szakmai egyeztetések
után a képviselő-testület munkatervéhez kell mellékelni, az alábbi levezetés
figyelembevételével (a Neumann-ház és az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisa
alapján).
• NEMZETI ÜNNEPEK
• EGYHÁZI ÜNNEPEK
• KATOLIKUS ÜNNEPEK
• PROTENSTÁNS ÜNNEPEK
• ZSIDÓ ÜNNEPEK
• JELES NAPOK
• KIEMELT MAGYAR, NEMZETISÉGI NAPOK
• TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK
• KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
• ÉVFORDULÓK
• MŰVÉSZEK
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•

TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK
TUDOMÁNYTÖRTÉNET
VILÁGNAPOK, NEMZETKÖZI NAPOK
VÁROSI, TÉRSÉGI ÜNNEP – ÉS EMLÉKNAPOK
KÜLÖN SZERVEZETT, IDŐSZAKOS ESEMÉNYEK
•

•
•
•

2.1) A városi rendezvénynaptár általános és időszakos eseményeit áttekintő
táblázatot az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az eseményekhez kapcsolódó
költségterv tájékoztató jellegű!
2.2) A városi rendezvénynaptárban szereplő, és kiemelt programsorozatokhoz
(tavaszi, nyári és őszi vendégváró halasi hetek) kapcsolódó szakmai
egyeztetéseket Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi
Művelődési Központ np. Kft. között megkötött közművelődési megállapodás
(203/2008. Kth.) alapján látja el.
2.3) A képviselő-testület 2008. június 25-én kelt 203/2008. Kth. határozatát
úgy módosítja, hogy a II/11. pontban szerepelt szöveg helyett az alábbi
mondat szerepeljen. „A Korlátolt Felelősségű Társaság a jóváhagyott városi
rendezvénynaptár, valamint üzleti terve alapján, kötelezettséget vállal arra,
hogy a városi rendezvénynaptárban szereplő programok előkészítése során a
műsorterveket és részletes költségvetéseket egyezteti a megrendelővel.” Új
pontban (II/12.) szerepeljen. „A korlátolt Felelősségű Társaság köteles a
városi rendezvénynaptárban szereplő programok településmarketing céljait
és feladatait a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft-vel kötött együttműködési
megállapodásban rögzíteni.”
3) A Városi rendezvénynaptár keretén belül, és a kiemelt városi események,
találkozók, fesztiválok esetében, valamint a városmarketing feladatokkal
összefüggő
programoknál
a PR- és marketing koordinációt,
a
projektmenedzselést a Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. végzi el,
együttműködve a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályával,
szakintézményekkel, gazdasági társaságokkal és civil szervezetekkel.
4)Kiskunhalas város ünnep eseményeihez (nemzeti és városi ünnepek)
kapcsolódó szónokok és közszereplők felkészítéséről, vendéglátásáról - a
Polgármesternek, Alpolgármesternek, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Főosztályának, valamint önkormányzati képviselői, civil szervezeti és
lakossági javaslatok figyelembevételével – a Művelődési, Oktatási és
Vallásügyi Bizottság előzetesen döntést hoz, valamint a javasolt városi
rendezvénynaptár elkészítéséhez írásban hozzáfűzött véleményeket is meg
kell ismertetni a képviselő-testület illetékes szakbizottságával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Lukács László alpolgármester
Mester Sándor Humánpolitikai Főosztályvezető
Jerémiás Béláné Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság Elnöke
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ non profit. Kft ügyvezető
Aradszky Montika Kiskunhalasi Városmenedzser Kft ügyvezető
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00010 Új napirendi pont
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
értékesítése.

A Halas Műtő Kft –ben lévő önkormányzati tulajdonrész

Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.
Dr. Várnai László polgármester:
Bevezetőként elmondja, hogy 2008. februárban a képviselő-testület a költségvetésben
elfogadta, az 55 millió Ft üzletrész értékesítését .
Akkor találgatások folytak, hogy mit takar ez a tétel, de a tárgyalások még nem
zárultak le, és nem ismertették annak hátterét.
A július 2-án aláírta a kórház működtetési szerződés módosítást, szinte az első
tárgyalásokon az üzletrész értékesítés felmerült mintegy bizalom erősítő tényezőként,
de ezt attól válasszák el.
Több fordulós tárgyalás eredményeként tudták az előterjesztést elkészíteni.
Ennek lényege, hogy a betervezett 55 millió összeg realizálásának megteremtődik a
feltétele és ebből a jogügyletből adódóan a HospInvest Kft.-nél fennálló tartozások
rendezésre kerülnek . Tisztán 30 millió Ft-ot kap így az önkormányzat.
Ehhez képest a bizottsági fogadtatások meglepték.
Nem akar ennek érdekében érvelni, mert számára ez teljesen világos, olyan
kötelezettséget teljesítenek az alpolgármester úrral, amit a képviselő-testület előre
elhatározott.
Amennyiben ezt a képviselő-testület elveti, ez az összeg kiesik a költségvetés
bevételéből.
A képviselő-testület a legjobb belátása szerint járjon el.

Kérdések
Jekő Attila képviselő:
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság milyen szakmai indokok alapján
utasította el az előterjesztést?
Szabó Károly képviselő:
A költségvetés tárgyalásánál meglepetéssel látták az 55 milliós bevételre tervezett
tételt. Most megtudták miről van szó. Ez az összeg a betervezett költségvetési
összeg?
Váradi Krisztián képviselő:
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A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökétől kérdezi, hogy elutasítás
esetén a bevételnél tervezett 55 milliós tételt mivel gondolják pótolni ebben az egy
hónapban?
Dr. Nagy Lajos képviselő.
Tudják-e, hogy milyen célból és mikor jött létre a Műtő Kft?
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A HospInvest milyen célból vásárolják meg ezt az üzletrészt? Miért éri ez meg nekik?
Dr. Várnai László polgármester:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy azt nem tudja miért akarják
megvenni, de azt igen, hogy azért akarják eladni, mert ezt a képviselő-testület
előzetesen elhatározta.
A Műtő Kft. megalakulás idején országgyűlési képviselő volt. Támogatás igényével
kereste meg az akkori Kökény Mihály Egészségügyi Bizottság elnökét, aki a
milliárdos nagyságrendet elérő igényére azt válaszolta, hogy az egész ágazat
támogatási összege nem éri el a kért összeget. Azt ígérte, hogy valami támogatást
ennek ellenére biztosítanak, ami 50 millió Ft értékű volt. Ez volt a Halas Műtő Kft.
létesítéséhez rendelkezésre álló összeg. Ez 1996-ban volt. Akkor az
önkormányzatnak nem volt lehetősége ilyen
nagyságrendű fejlesztésre hitelt
felvenni, hanem várhattak volna a következő címzett támogatásra, ami 5-10 év
múlva jöhetett volna, de leginkább soha, mert a helyi kórház nem a fejlesztendő
kórházak listáján szerepelt, hanem amit egy átalakítás kapcsán valószínűleg
megszüntetnek.
Akkor a kórházban a fertőzés veszélye fennállt, mert a berendezés, az eszközök és a
falak is fertőzöttek voltak, tehát bármikor leállíthatta volna az ÁNTSZ a műtéteket.
Akkor gazdasági társaságot hoztak létre, amiben
az önkormányzat is
tulajdonrésszel rendelkezett, ami hitelképes lett és a felvett hitelből meg lehetett
építeni a műtőt. A hitelt egy konstrukcióban fizették vissza.
2006-ra visszafizették a hitelt, ez a cég kiürült. Feladatát elvégezte, ami az volt, hogy
megépüljön a műtőt, a hozzá szükséges pénzt fel tudja venni, ezen a cégen keresztül
minden kötelezettséget rendezni lehetett az OTP Bank RT-nél.
Benne van az üzletrész értéke az önkormányzatnak, amit el akarnak adni.
Nagyon markánsan jelent meg a FIDESZ többség részéről, hogy olyan intézkedések
is keletkezzenek a szerződés módosítás során, ami kölcsönös bizalom erősítésként
szerepelne. Pl. ezt az üzletrészt megvásárolná.
Máté Lajos képviselő:
Korábban az az álláspont alakult ki, hogy a képviselők egymásnak ne tegyenek fel
kérdéseket. Jekő Attila járjon el a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
ülésére és akkor tudja, hogy ott milyen válaszok hangzanak el.
Dr. Várnai László polgármester:
Arra tehát nincs válaszom, hogy miből akarja a többségi frakció az 55 milliót pótolni a
költségvetésben.
Ő sem tud választ adni arra, hogy honnan pótolható ez az összeg.
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Füzes Attila HospInvert Kft ügyvezető:
Hónapokon keresztül folytak a tárgyalások, ami a
kórház működtetési
szerződésének módosításához vezetett. Szakmai, pénzügyi, garanciális gondolatok
mellett többször szóba került a bizalomerősítés. Ezt két feladatban szeretnék
megvalósítani, amelyek közül egyik az Egészség Terv
végrehajtásában való
szerepvállalás, maximálisan kézben tartva, segítve, folyamatot nyomon követve
próbálják minden erejükkel segíteni.
A másik a Műtő Kft. A tárgyalásnál nem tudták, hogy 55 millió Ft van Kiskunhalas
város költségvetésébe betervezve bevételként. Akkor 30 millióra tettek ajánlatot.
Plgármester úr jelezte, hogy a bizalomerősítés keretében nem 30 millió, hanem 55
millió Ft volna szerencsés ajánlatot tenni, amit 55 millióra meg is emeltek.
A Műtő Kft- a tevékenységét befejezte, amivel az a szándékuk, hogy más feladattal
ruházzák fel, összeolvasztják a HalasInvest Kht-vel, ami a kórházi egyéb
beruházásokat végezte.
A bizottsági üléseken azt érezte, hogy van valami bizalmatlanság, ezért további
bizalomerősítő javaslattal is tud él. Cégcsoportjuk a portfólióban lévő 110 milliós
üzletrészét a városnak, akár részletben is értékesítheti. Ekkor a város teljes
mértékben birtokolja a Halas Műtő Kft-t mint gazdasági társaságot és a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült jó befektetési lehetőségeket ki
lehet aknázni.

Hozzászólások
Dr. Szász Éva képviselő:
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ülés végén kapták meg az
előterjesztést. Addig csak a határozat-tervezetet ismerték.
A HospInvestr december 15-i képviselő-testületre beszámolót készít, akkor már több
információval rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy a Műtő Kft üzletrész eladási
ajánlata 2008. december 31-ig szól, ezt a beszámolót megvárhatják.
Dr. Várnai László polgármester:
Most egy adásvételi ajánlatról tárgyalnak. A beszámoló nem befolyásolhatja azt. Az
ajánlati kötöttsége addig van, amíg a HospInvest Kft ezt tartja.
Váradi Krisztián képviselő:
Kérdésének lekezelését sérelmezi. Kiskunhalas város költségvetésébe a FIDESZ –es
többség betervezett 55 millió bevételt. Amikor realizálódhatna, lesöprik az asztalról.
Amikor megkérdezi, hogy miből akarják ezt a tételt pótolni, arra meg nem válaszol
Máté Lajos a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke.
Mi a célja a többségnek?
Amennyiben nem kap választ, annak az az üzenete, hogy ma a költségvetési hiányt
55 millióval megnövelik.
Dr. Kmmer Balázs tanácsnok:
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Mint a kórházi szerződések módosítását előkészítő bizottság elnöke, megerősíti a
polgármester úr által elmondottakat.
Végig tárgyalták
tavasz folyamán ezt a kérdést, és azért nem került bele a
szerződésmódosítási csomagba, mert akkor nem kaptak egyértelmű ajánlatot a
HospInvest Kft vezetésétől.
A felvetett kérdések mellett azt vélelmezi, hogy a mai ülésen meglesz a többség az
üzletrész eladásánál az előterjesztés mellett. Ez így helyes.
Kellő felelősség és kellő komolysággal kell ezt a kérdést tárgyalni.
Alpolgármestertől is vár egy egyértelmű iránymutatást, hogy kifejtse álláspontját,
mert aláírta az előterjesztést.
Jekő Attila képviselő:
Máté Lajos képviselő személyét érintő megjegyzését sérelmezi, mert a rendkívüli
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság csakis azért kellett összehívni, mert
az elnök úr a saját FIDESZ-es bizottsági tagok kérdésére nem tudott válaszolni. Jobb
felkészülés esetén erre nem lett volna szükség.
Elég sok felkészületlenség tapasztalható, ami miatt 4-5 órát szoktak a bizottságok
ülésezni.
A bizottsági ülésen hangzott el, hogy ez egy gesztus értékű ajánlat. Jól átbeszélték az
egész történetet.
Csak azért ellenzik, mert nem látták a mérleget és sandaságot feltételeznek, ezekkel
érveltek a nem képviselő bizottsági tagok?
Akkor is értetlenségét jelezte. Nem volt válasz ott sem, hogy a kieső 55 milliót
honnan fogják pótolni?
A szakbizottságnak ezekre választ kellett volna adni és döntést kellett volna hozni.
Ehelyett rendkívüli ülést hívtak össze a testületi ülés előtti órákra.
Ez egy komoly kérdés, amit felkészültebben kellett volna megtárgyalni.
A MSZP- frakció tagjai biztosan megszavazzák, mert szakmailag támogatható.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Az év elején ő is a zúgolódok között volt, mert nem tudta elképzelni, hogy lesz valaki,
aki ezért az üzletrészért pénzt ad.
Azért tette fel kérdését is, hogy hátha nem tudják, miért jött létre ez a Műtő Kft és
mentség arra, hogy elutasítják az ajánlatot.
Ha nem tudják, akkor sem szép, de ha megismerik a társaság létrejöttét és annak
körülményeit, akkor felülbírálják a korábbi álláspontjukat.
Emlékszik arra az időre, mert részt vett abban, és tudja, hogy kifejezetten a létesítés
céljával és a kölcsön felvétel biztosítására hoztál létre. Ma ez már egy kiürült Kft,
amiknek feladat nincs már.
Vagy végelszámolják, vagy más feladatra átviszik. Amennyiben ezt az ajánlatot nem
fogadják el, kidobtak az ablakon 55 milliót.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő.
Ez a cég elvégezte azt a munkát, amire létrejött. Ez a cég nem működik már. Ezt a
céget meg szeretné venni az a cég, amit elég sokan bíráltak ebben a testületben.
Az első 30 milliós ajánlat után azt mondják, hogy 55 millió, majd azt is teljesíti az
eladó. Nagyon együttműködő gesztust tanúsít a cégcsoport .Maga is csodálkozik
azon, hogy ennyit ígértek érte. A szerződés módosítás aláírása is tiszteltre méltó.
Ez egy bevételi forrás, egy lehetőség. Nagyon hiányzik a költségvetésben ez az
összeg.
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Korrekt ajánlat, aminek az elfogadását javasolja.
Kószó János képviselő:
Minimálisan elvárható a szakbizottság részéről, aki felelősséggel tartozik a
munkájáért, hogy informálódjanak az ülés előtt.
Egy olyan cég, aminek a bevétele a kórház finanszírozási bevételéből adódik csak
annyi bevételt adott a korábbi években is, hogy ne legyen veszteséges, hogy az
amortizációs ágon megképződő szabad
adómentes forrás elég legyen a hitel
törlesztésre és a kamat költségek fedezésére.
A bizottsági ülésig tájékozódni lehet a Polgármesteri Hivatalban . Hozzá lehet jutni az
információhoz előre.
Amikor nincs információ, akkor előítélet alapján nem lehet dönteni, mert az
minősíthetetlen.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A jobboldali képviselők nem szeretik a HospInvest Kft-t mint működtetőt.
Most azt kell látni, hogy úgy adnak 55 milliót az üzletrészért, hogy azt nem is
akarták adni.
Takarékoskodásról beszélnek állandóan, most pedig 55 millió hiányt akarnak még a
költségvetésben.
Azt kéri, hogy fogadják el ezt a napirendi pontot.
Horváth Mihály képviselő:
2009-es költségvetési koncepciónál elmondta, hogy a hiány nem haladhatja meg a
400 milliót.
Itt van most egy lehetőség, ezt a mérleget javíthatják. Amennyiben a képviselői
többség ezt nem látja be, mondja el, hogy miért nem.
Nem ismerik az indokokat. Alpolgármester aláírta az előterjesztést!
Érdemes átgondolni, mert a város nagyon rosszul járhat.
Dr. Nagy András képviselő:
Az ajánlat 2008. december 31-ig érvényes. Jó szolgálati célt képvisel az ajánlat.
Decemberben beszámoltatják a HospInvest Kft-t, még akkor is tudnak dönteni.
Váradi Krisztián képviselő:
Aki „nem”-el szavaz erre az előterjesztésre, az Kiskunhalas városnak 2008. évre 55
milliós kárt okoz.
Amennyiben Máté Lajos korrekt képviselő, akkor válaszol a kérdésére, miszerint:
Miért kell elutasítani ezt az ajánlatot?
Amennyiben leszavazzák, miből pótolják? Amennyiben erre nincs válasz, 55 millió
kárt okoznak a városnak.
Lukács László alpolgármester:
Megköszöni a kórházi cégcsoport igen jó együttműködését, őszintén sajnálná, ha az
üzletrész eladás meghiúsulna. Ezzel együtt megfontolásra ajánlja Dr. Nagy András
képviselő véleményét.
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Amennyiben a további elemzés hiányzik és a kórházi beszámolónál akarnak ebben
állást foglalni, akkor azt javasolja, hogy most inkább ne tárgyalják ezt a napirendi
pontot, hanem decemberben térjenek erre vissza.
Amennyiben erre nincs esély, akkor szavazni fognak.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem látja az összefüggést a beszámoló és az üzletrész eladás között.
Több érv nem lesz két hét múlva sem. Nincs értelme a döntés eltolásának.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND)
5 perc szünetet javasol a FIDESZ frakció részére.
Dr. Várnai László polgármester:
Elfogadja az indítványt, amit megelőzően szót ad Füzes Attila HospInvest Kft
ügyvezetőnek.
Füzes Attila HospInvest Kft ügyvezető:
Szerződésmódosításban két beszámolási időszak van, március és szeptember.
decemberben nincs.
Dr. Várnai László polgármester:
Megerősíti az elhangzottakat.
Dr. Szász Éva képviselő:
Szeptemberben nem volt beszámoló a képviselő-testület előtt.
Dr. Várnai László polgármester:
A beszámolóhoz az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak ki kellett
volna dolgoznia a szempontokat, ami nem történt meg.
5 perc szünetet rendel el.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) tanácsnok:
Dr. Nagy András képviselő javaslatát emelik ügyrendi javaslattá és azt kérikk, hogy
december 15-ig halasszák el a szavazást.
Dr. Várnai László polgármester:
Mi lesz december 15-ig?
( nem kap választ)
Az ügyrendi javaslatról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:23:30

>677<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

11
11
1

47.82%
47.83%
4.35%

45.83%
45.83%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

23
0
1

100.00%

95.83%
0.00%
4.17%

Össz.:
Határozat Elutasítva
Határozat:

24

100.00%

100.00%

Aradszky Lászlóné képviselő:
Hosszasan beszélgettek erről a dologról a szünetben. Azt nem érti, hogy az
egészségügyben dolgozók miért nem merik elmondani a véleményüket. A
munkáltatótól jelen van egy úr, az ő jelenlétében nem mernek beszélni. Miért nem
merik elmondani az érveiket?
Dr. Nagy András Péter képviselő:
A decemberi beszámolót szerették volna meghallgatni a döntést megelőzően.
Dr. Várnai László polgármester:
Nem tartozik a Műtő Kft üzletrész megvásárlási napirendi ponthoz a dolgozók
panasza. Ennek ellenére bárkit meghallgat.
Füzes Attila HospInvest Kft ügyvezető.
Szeptemberi beszámolót nem szabotálták el. A képviselő-testület által jóváhagyott
működtetési szerződés az éves beszámolásról a félévenkénti beszámolóra tér át.
Első alkalommal 2009 márciusra, másodikat 2009 szeptemberre írta elő.
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a határozat-tervezetet.
No: 2
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:28:53

>678<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
5

73.68%
0.00%
26.32%

58.34%
0.00%
20.83%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

19
0
5

100.00%

79.17%
0.00%
20.83%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

322/2008. Kth.
A Halas-Műtő Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése.
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-Műtő Kft-ben
lévő önkormányzati 55.000.000 Ft értékű tulajdonrészt figyelemmel az
önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/2000.(II.29.) sz. rendelete 9.§ (5) bek. g. pontjára - pályázati kiírás mellőzésével
értékesíti a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. részére a mellékelt üzletrész
adásvételi szerződésben, és a megállapodásban foglalt feltételek alapján.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a mellékelt
adásvételi szerződés, és a hozzá kapcsolódó megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester,
Lukács László alpolgármester,
Kristóf Sándorné aljegyző
Füzes Attila Semmelweis Kórház Kht. képviselője
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály vezetője.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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üzletrész

00011 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szociális Szolgáltató Központ működési engedély módosítása.
Írásos előterjesztés mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.
Kérdések
Hozzászólások
Vízkeleti Szabolcs képviselő.
A Szociális Szolgáltató Szolgálat működési engedélyét egy 2009 évi működést segítő
pályázat miatt kellett módosítani. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
pályázatukat befogadták.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
No: 3
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:31:03

>679<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

83.33%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

20
0
4

100.00%

83.33%
0.00%
16.67%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

323/2008. Kth.
Szociális Szolgáltató Központ működési
engedély módosítása.
Határozat
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1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balotaszállás, Zsana,
Pirtó települések a házi segítségnyújtás feladatát a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretében lássák el.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelenleg két
telephelyen működő támogató szolgáltatás feladatát integráció következtében egy, a
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. szám alatti telephely lássa el.
3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kérelmezi a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.)
működési engedélyének módosítását a házi segítségnyújtás ellátási területének
Balotaszállás, Zsana, Pirtó települések közigazgatási területére történő
kiterjesztésére, valamint a támogató szolgáltatás telephely integrációjára tekintettel
2009. január 01-től.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ alapító
okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ szervezeti
és működési szabályzatának módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ érintett
szolgáltatásainak szakmai program módosítását a 3. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2008. november 25.
Felelős
Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetője
Gép Károlyné HTKTSZSZK vezetője 6400 Kiskunhalas Nyúl u. 5-7.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00012 Új napirendi pont
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2008. évi pályázatok finanszírozása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 4
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:31:56

>680<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

324/2008. Kth.
2008. évi pályázatok finanszírozása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. számú
mellékletében szereplő hazai és uniós források finanszírozására vonatkozó keretmegállapodást.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a keretmegállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
Dr. Várnai László polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00013 Új napirendi pont
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramja.
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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: 5
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:32:58

>681<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

21
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

87.50%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

325/2008. Kth.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogram.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyertes Kistérségi közmunkaprogram esetén a
2009-es költségvetésében 250,- eFt-t biztosít a pályázat Kiskunhalasra eső önerejére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató Irodavezető
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00014 Új napirendi pont
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az ÚMVP keretében a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe
vehető „ Külterületi, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők
korszerűsítése” benyújtandó támogatási kérelem.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
Egy 100%-ban támogatott beruházásról van szó, akkor az ÁFÁt az önkormányzatnak
kell fizetnie? Csak a nettó összeget támogatják?
Ván László főkertész:
Nettó összeget támogatják, míg az ÁFA az önkormányzatot terheli.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Üdvözli az előterjesztést.
A Tó u. Határ u. és az Átlós u. kapna új játszóteret. Az előterjesztés szerint a
környék gyermekei is használhatják majd azt.
Az önkormányzatnak van egy koncepciója, hogy erről a Határ utcai területről minden
évben megvásárol egy ingatlant. Oda a játszótér beruházását feleslegesnek tartja.
Dr. Várnai László polgármester:
Az előterjesztésben hiba csúszott, a Határ utca helyett az Átlós utat kell érteni.
Jelzi, hogy ez már a Leader Program keretében lévő pályázat, amiben csak
külterületen lévő
célokkal pályázhat az önkormányzat. Mivel ez a térség ott
helyezkedik el, ott bizonyos feladatok megoldhatók és a korábbi testületi ülésen
felvetett játszótéri gondok is megoldódhatnak.
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.

No: 6
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:35:50

>682<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

91.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

326/2008. Kth.
Az ÚMVP keretében a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető „Kültéri,
közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése”
benyújtandó támogatási kérelem.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre
igénybe vehető, a külterületi 078/177 önkormányzati ingatlanon álló Átlós úti Óvoda
játszóudvarának felújítására és a 078/59 hrsz.-ú ingatlanon lévő Cigány Közösségi
Ház udvarán játszótér kialakítására vonatkozóan, támogatási kérelem benyújtására
és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
A Képviselő- testület kijelenti, hogy a pályázat esetlegesen felmerülő előkészítési
költségeit és a fejlesztés bruttó bekerülési költségét, 11.047.624 Ft-ot szükség szerint
és folyamatosan biztosítja a 2009. évi költségvetésből. A fejlesztés 9.206.353 Ft-os
támogatást és 1.841.271 Ft önerőt jelent.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési és Pénzügyi Főosztály vezetője
Ván László főkertész
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00015 Új napirendi pont
15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék
Konzorcionális Együttműködés Konzorcionális Szerződés módosítása.

Kezelési

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő.
Konzorcium tagjai már elfogadták ezt az előterjesztést, akkor miért tárgyalja a
képviselő-testület?
Ők is tagjai a konzorciumnak, vagy helyettük valaki már elfogadta?
A komposztáló edény biztosításához aprítót is biztosít a szolgáltató? E nélkül
felesleges az edény biztosítása. 2009. július 1-ig minden háztartásba ígérik.
Kiskunhalason 2000-2500 családi ház van, ezzel számoltak?
A tagok vállalják a 15%-os önrész biztosítását. Minek a 15%-t? Mekkora összeg
várható, amire előre kötelezettséget vállalnak?
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy
82 önkormányzat és
3
szolgáltató tagja a konzorciumnak.
Településenként is szükséges a döntések
meghozatala. A korábbi pályázat KEOP 1.1 konstrukció benyújtását támogatta.
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítését. Törvényi kötelezettség, hogy
2009. június 1-ig 50%-al kötelező csökkenteni a lerakott szervesanyag mennyiségét.
Ennek egyik módja, ami a korábbi előterjesztésben is szerepelt, a mechanikai,
biológiai száraz stabilizáció, a hulladék komposztálása és ezt a rendszert egészíti ki
a képviselő úr kérdésében szereplő házi komposztálók kihelyezése, amit nyertes
pályázat esetén a pályázati dokumentáció fog tartalmazni. Ebben részletezik, hogy
melyik településen hány darabot, milyen ütemezésben kíván a szolgáltató a
kihelyezni.
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során az önrész 15%-át a 82
település vállalja, amely összeg 20 millió körül van. Kiskunhalas lakosságszám
arányában kb. 1.5-2 milliót fizetne be, amit nyertes pályázat esetén a konzorcium
társulást hoz létre és a szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján
az
önkormányzat nem fizet önrészt.

Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A komposztáló edényhez szükséges az aprító, ami az edény árának négyszerese is
lehet. Jó lenne tudni, hogy mit takar a felajánlás.
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Megítélése szerint ez nagyon szűk körben megvalósítható cél, mert hatalmas összeg
lenne.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát elzárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

327/2008. Kth.
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés
Konzorcionális szerződés módosítása.
Határozat
•

•

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés
konzorcionális szerződés módosítása című előterjesztést. A Képviselő-testület
jóváhagyja a konzorcionális szerződés módosítását a melléklet szerinti formában.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
iratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző, általa:
19) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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000016 Új napirendi pont
16/ NAPIRENDI PONTTÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékleve.
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető:
A szakbizottság határozatában szereplő kiegészítés elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Jelenleg dolgoznak a pályán olyan óvodapedagógusok, akik óvodavezetői
szakvizsgával rendelkeznek, ezért a három óvodavezetői pályázatnál közoktatásvezetői vagy óvodavezetői szakvizsgával rendelkező legyen az előnyben részesítendő
pályázó.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. A kiegészítést az előterjesztésnek részeként
befogadja, ezért a kiegészített határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
No: 8
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:44:31
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328/2008. Kth.
Közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása.
Határozat
-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Fazekas
Gábor Utcai Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1.)
igazgatói állására.
Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú –főiskolai vagy egyetemi szintűpedagógus végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 250 %-a.
-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Felsővárosi
Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.) igazgatói állására.
Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú –főiskolai vagy egyetemi szintűpedagógus végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 250 %-a.
-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Kertvárosi
Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.) igazgatói állására.
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Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú –főiskolai vagy egyetemi szintűpedagógus végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 250 %-a.
-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Szűts József
Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.) igazgatói állására.
Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú –főiskolai vagy egyetemi szintűpedagógus végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 250 %-a.
-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Bóbita
Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat (6400 Kiskunhalas, Kuruc
vitézek tere 17.) igazgatói állására.
Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség vagy óvodavezetői végzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
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A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 230 %-a.

-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Napsugár
Óvodák és Bölcsőde (6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.) igazgatói állására.
Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség vagy óvodavezetői végzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 230 %-a.

-

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal pályázatot hirdet a Százszorszép
Óvodák (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.) óvodavezetői állására.
Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség vagy óvodavezetői végzettség
Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag. nyomtatott formában, továbbá
vezetői program elektronikus formában.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést
követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, továbbá a
büntetlen előélet igazolására erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének
lejártát következő 30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2009. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján pótlék: a pótlékalap 230 %-a.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
000017 Új napirendi pont
17/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Középiskolák 2009-2010 tanévre vonatkozó beiskolázási terve.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.
_________________________________________________________________________________
Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozta-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
No: 9
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

329/2008. Kth.
Középiskolák 2009-2010 tanévre vonatkozó beiskolázási terve.
Határozat
1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 2009/2010.
tanévre vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
• Szakmacsoportok 9-12. évfolyamon
Mezőgazdasági szakmacsoport
35 fő
Közgazdasági szakmacsoport
35 fő
Informatikai /Elektrotechnika/ szakmacsoport
35 fő
-

Szakmák az első szakképző (13.) évfolyamon
Agrár-közgazdasági és áruforgalmi technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
-

Szakmák a 14. évfolyamon
Agrár-közgazdasági és áruforgalmi technikus
Pénzügyi szakügyintéző
Műszaki informatikai mérnökasszisztens

Összesen 78 fő

35 fő
35 fő
35 fő

2)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium 2009/2010.
tanévre vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Hat évfolyamos képzés 7-8. évfolyamon
Hat évfolyamos képzés 9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés - általános tantervű
9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés – emelt szintű humán tantervű
9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés - emelt szintű reál tantervű
9-12. évfolyamon
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33 fő
35 fő

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyúttal jóváhagyja a hat évfolyamos
képzés 7. évfolyamára történő a felvételi eljárás során a központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal írásbeli vizsga szervezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Klein Imre a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója,
Pintér András a Bibó István Gimnázium igazgatója,
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00018 Új napirendi pont
18/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Intézkedési Terv Kiskunhalas Város középtávú
Sportkoncepciójának végrehajtásához.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke:
Az eredeti előterjesztéssel megkapták a képviselők az intézkedési tervet is. A
bizottsági ülésen ez a táblázat jelentős átalakításon ment keresztül, így az új
táblázatot a kiegészítő anyaggal kapták kézhez.
Az új táblázat 3/2 pontban a felelősöknél a „Honlapok” szó kimaradna.
Így terjeszti elő tárgyalásra az előterjesztést.

Kérdések
Hozzászólások
Soós Árpád képviselő:
Az előterjesztés sok mindent nem tartalmaz. A versenysportról és a tömegsportról
nem esik szó benne.
A határidők folyamatosak, nem konkretizáltak, ezért nem támogatja.
Az Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottsága a városnak már sok rosszat tett, pl. a
minőségi sport egy részét megszüntette, a Szuper Ligás Teke csapatait elűzte a
városból, az NB.I.-es sakk szakosztályt megszüntette.
Korábbi előterjesztést is háromszor adták vissza átdolgozásra.
Leggyengébben teljesítő bizottságról van szó. A költségek szűkítése érdekében
javasolja megszüntetni, feladatait helyezzék át másik bizottságba.
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A sakk szakosztály megszűnéséről nem a bizottság tehet.
Kunfehértó önkormányzata egy nagyobb mértékű támogatást juttatott a Közszolg. SC
A székhelyüket is áthelyezték ide, így további támogatás nem nyújtható számukra.
A táblázat átalakítását Nagy Ernő
nem képviselő bizottsági taggal közösen
készítették elő. Az eredeti előirányzathoz képest a 2.ponttól lehet változásokat
felfedezni. Más pontokat is szerettek volna a felsorolásban szerepeltetni, de ehhez
ismerni kellene a következő évi költségvetést.
Ezek új pontok az Intézkedési Tervben arra irányulnak, hogy tervezési szakaszt
iktassanak be.
Kiemelten támogatott sportágak
pályázati feltételei és finanszírozási
keretrendszerének kidolgozása nagy feladat, amit alaposan elő kell készíteni.
Vannak bizonyos felmérések, amit a sport egyesületek is megfogalmaztak és a civil
szervezetek is.
Az igénylési lapok kidolgozása folyamatban van. Konkrét határidőket jelöltek meg a
táblázatban.
Testvérvárosi sportélet bővítésének lehetősége és sport egyesületek bevonása,
egyeztetések indítása is szerepel, mert felmerült ennek az igénye is.
A város sportéletében fellépő igények beépítését át kell gondolni. Azokat az
intézményeket pedig fel kell kérniük, akik részvételére számítanak.
Váradi Krisztián Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottság elnöke:
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az Intézkedési Terv azt
tartalmazza, amit tartalmaznia kell. Ezt a javaslatot az FIDESZ frakció tagja
készítettek el. Egyesületeket a bizottság nem szüntethet meg.
A Közszolg SC megszüntetéséről Lakos Dénes döntött, mert a szuper ligás teke
csapatot akarja működtetni.
A sakk szakosztálynak Soós Árpád kért 2 millió Ft-ot, és már Ábel Lajos a
szakosztály vezetője nem lakik Kiskunhalason.
Dr. Várnai László polgármester:
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az új Intézkedési tervvel.
No: 10
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 18:56:46

>686<

Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

20
0
1

95.24%
0.00%
4.76%

83.33%
0.00%
4.17%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

21
0
3

100.00%

87.50%
0.00%
12.50%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

330/2008. Kth.
Intézkedési
Terv
végrehajtásához.

Kiskunhalas

Város

középtávú

Sportkoncepciójának

Határozat
Kiskunhalas város Képviselő-testülete az alábbiak szerint, a 160/2007. Kth.számú
határozatában megfogalmazottak szerint jóváhagyja a város 2007-2013. Időszakra
szóló Középtávú Sportkoncepciójának intézkedési tervét:
INTÉZKEDÉSI TERV
2007-2013.
Sorsz
Az intézkedés tárgya:
ám
1.
Ifjúsági, Sport és Informatikai
Bizottság hatáskörei:
1/1 A Sportkoncepció fő stratégiai
céljainak elemzése, szükség esetén
módosításának kezdeményezése

Határidő:

Folyamatos, minden
év március 31.

1/2

A város sportfinanszírozási
Folyamatos, minden
rendszerének figyelemmel kísérése, év március 31.
indokolt esetben módosító
javaslatok kezdeményezése

1/3

A sporttámogatás rendszerének
felülvizsgálata, szükség esetén
módosításának kezdeményezése

Folyamatos, minden
év március 31.

1/4

Városi Sportösztöndíj kiírása, a
pályázat lebonyolítása

Minden év április 30ig kell kiírni
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Felelős:

HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és

1/5

Pályázat kiírása a
sporttámogatások odaítéléséhez

Minden év február
15-ig

1/6

A sporttámogatásban részesülő
sportegyesületekkel a szerződések
megkötése

1/7

Városi Sportgála megrendezése, az
év legeredményesebb sportolóinak,
edzőinek, nevelőinek elismerése

Minden év április 30ig (I. forduló), a
bizottsági döntést
követő testületi
döntés utáni 30
napon belül, minden
év szeptember 30-ig
(II. forduló), a
bizottsági döntést
követő testületi
döntés utáni 30
napon belül
Minden év április 30ig

1/8

Sporttámogatások pénzügyi
elszámolási adatlapjának
felülvizsgálata, szükség esetén
módosítása

Folyamatos, minden
év április 30.

1/9

Sportegyesületek önkormányzati
támogatást igénylő pályázati
adatlapjának felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása

Folyamatos, minden
év április 30.

Sportegyesületeknek a
sportkoncepció módosítására tett
javaslatainak kikérése, elemzése,
szükség esetén beépítése a
koncepcióba
Kiemelten támogatott sportágak
pályázati feltételrendszerének
és finanszírozási
keretrendszerének kidolgozása
(részletek a sportkoncepció
külön mellékletében)
Felmérések:
Sportegyesületek adatfelmérő
lapjának elkészítése,
adatfelmérések lefolytatása
(sporttámogatásban részesülő
egyesületek)

Folyamatos, minden
év március 31.

1/10

2.

3.
3/1

74

2009. Május 31.

Folyamatos, minden
év március 31.

Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó

HUPOF vezető, Sport
főelőadó,
Városmenedzser Kft.
Ügyvezető,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető,
Sport főelőadó,
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
HUPOF vezető, Sport
főelőadó, Ifjúsági,
Sport és Informatikai
Bizottság

Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság

3/2

4.

5.
6.

7.

Sportegyesületek tevékenységének, 2009. szeptember 30. Ifjúsági, Sport és
ismertségének felmérése a lakosság
Informatikai
körében, médiák bevonásával
Bizottság
Halasmedia Kft.
„Halasi sportnapok” – egy
hétvége csak a sportnak –
Sporthétvége szervezése
sportegyesületekkel közösen,
több helyszínen (részletek a
sportkoncepció külön
mellékletében) – amennyiben a
Képviselő Testület
költségvetésben erre forrást
biztosít
Utánpótlás szponzori rendszer
tervezetének elkészítése

Minden év
júniusában

HUPOF vezető, Sport
főelőadó, Ifjúsági,
Sport és Informatikai
Bizottság,
Sportiroda,
Halas Thermal Kft.
Városmenedzser Kft.

2009. április 30.

Testvérvárosi sportnapok
bővítésének lehetőségei,
sportegyesületek bevonásával
egyeztetések indítása
Sportkoncepció felülvizsgálata,
cselekvési terv kiértékelése,
bővítése

2009. október 31.

Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság
Ifjúsági, Sport és
Informatikai
Bizottság

Folyamatos, minden
év április 30.

HUPOF vezető, Sport
főelőadó, Ifjúsági,
Sport és Informatikai
Bizottság

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Várnai László polgármester, Lukács László alpolgármester, Mester
Sándor humánpolitikai főosztályvezető, Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és
Informatikai Bizottság elnöke, Kalicz László sport főelőadó
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Várnai László polgármester,
Lukács László alpolgármester,
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető,
Váradi Krisztián Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke,
Kalicz László sport főelőadó általa:
Kiskunhalas város sportegyesületei
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Soós Árpád (ÜGYREND)képviselő:
Az elhangzott állítások valóságtartalmában kételkedik, legalábbis nem így igaz.
35 évig sportolt és igazolt versenyző volt. A sakk szakosztály azért bomlott fel, mert
nem kapott támogatást. A Közszolg SC távozása is a vita miatt történt meg..

75

00019 Új napirendi pont
19/ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Építő közösségek” közművelődési intézmények az egész életen
át tartó tanulásért. 2. kör. A közművelődés nem formális és informális tanulás
szolgálatában c. pályázat benyújtása.
Előterjesztés írásban melléklet.
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: 11
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 19:04:22
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Egyszerű

Eredménye
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Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

16
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

66.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

16
0
8

100.00%

66.67%
0.00%
33.33%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

76

331/2008. Kth.
„Építő közösségek” közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2.
kör: A közművelődés nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázat
benyújtása.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a
TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú „Építő közösségek” ”- közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért- 2. kör: „A közművelődés a nem formális és
informális tanulás szolgálatában „ c. pályázat elnyerése érdekében vizsgálja meg a
konzorcium kialakításának lehetőségét, amennyiben ez kedvezőbb pályázati
feltételekhez járul hozzá, kösse meg a konzorciumi szerződést.
Továbbá Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város
Polgármesterét a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
A Képviselő- testület kijelenti, hogy a pályázat esetlegesen felmerülő előkészítési
költségeit szükség szerint és folyamatosan biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Dr. Szlanka Tamás Városfejlesztési vezető főtanácsos
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00020 Új napirendi pont
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas külterületén beépítésre szánt terület elnevezése.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok mellékeltek.
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető:
Az előterjesztés egy lakossági javaslat. Az Átlós utca D-i részét Déli Bevásárlóváros
elnevezést javasolt.
Dr. Várnai László polgármester:
A bizottsági javaslatok nem támogatják ezt a kérelmet.
A kérelmeket összegyűjtő vállalkozó arra hatalmazta fel, hogy esetleges támogatás
hiányában visszavonja a kérelmet.
Nem szavaztat és visszavonja az előterjesztést.
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00021 Új napirendi pont
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas külterületén új utca elnevezés.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok mellékleve.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Egy halasi sporttörténelemben is jegyzett lovasról szeretnék elnevezni az utcát vagy
egy virágzatról?
Jerémiás Béláné képviselő:
A Fűzér az összetett virágzatok közé tartozik a biológiában. Pl. a barka virágzat ilyen.
Halász Balázs képviselő:
A személyt rövid „ü” betűvel kell írni, míg ezt Fűzér néven ajánlják.

Hozzászólások
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Több milliárd értékű a beruházás, amit a bevásárlóközpont képvisel. Ez gazdagítja
az árú kínálatot. Engedjék meg neki azt a lehetőséget, hogy ő válasszon utcanevet.
Pajor Kálmán képviselő:
Bevásárló utca belvárosi elnevezés. A Bokányi Dezső utca ilyen és a Mátyás tér.
A bizottság által elfogadott javaslatot támogatja.
Dr. Nagy Lajos képviselő:
Mi változik meg Kiskunhalason ha a kért nevet adják ? Oda egy komoly érték épült
be és a közterületnek szánt terület még magántulajdonban van nagy részben.
Senkinek nem sérül az érdeke, ha a vállalkozó kérését teljesítik.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Ennek logikája van. Az egész városrész nevére a Déli Bevásárlóváros nevet
javasolták. Ebből következik a Bevásárló utca.
Van egy városrészük, ahol kertes házak vannak, az Kertváros, akkor ahol a
bevásárlást intézik, lehetne Bevásárlóváros.
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Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A bizottsági határozatokban megjelenő módosító indítványt szavaztatja meg először.
A Fűzér utca elnevezésről kéri a képviselők szavazatát.
No: 12
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 19:19:19
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Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

332/2008. Kth.
Kiskunhalas külterületén új utcanév elnevezés.
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, egyetértve az állampolgári javaslattal, a
Kiskunhalas 03/9; 03/13; 03/14; 06 helyrajzi számú utcát
Fűzér utcának
nevezi el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Tóth Péter főépítész
1.sz. Postahivatal Köztársaság u. 11.
Körzeti Földhivatal
Semmelweis Kórház Kht / Mentőszolgálat
Önkormányzati Tűzoltóság
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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00022 Új napirendi pont
22./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 36456 hrsz-ú (Ady u. 3.) ingatlan beruházása.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok mellékleve.
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke:
Előterjesztésről 2007. szeptember 22-i ülésen döntöttek, az alábbiak szerint:
„ A képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Halasi Városgazda Zrt
Igazgatósága által elkészített megállapodás javaslatot véleményezze és
felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot, hogy az
üzemeltetésre a beruházóval megkötött megállapodást hagyja jóvá.”
Ezt megelőzően a Képviselő-testület felkérte a Halasi Városgazda Zrt Igazgatóságát
mint üzemeltetőt, hogy az Ady Endre u. 3. alatti ingatlan felújítás jelenlegi állapotát,
kifizetett számlák tartalma szerint szakmai teljesítését vizsgálja felül. A kivitelező
által időközben elvégzett, de ki nem fizetett felújítási munka értékét állapítsa meg és
az ingatlan
üzemeltetésére esetleg bérbe adására , használatba adására
figyelemmel a Képviselő-testület 95/2008. Kth, sz. határozatára legkésőbb október
31-ig tegyen javaslatot, Ill. készítse elő a beruházóval kötendő megállapodás
tervezetet.
Ez a megállapodás tervezet a kért határidőre nem készült el, most terjesztették elő az
új változat mellékleteként.
Dr. Fődi István Igazgatósági tag jelentése is ott szerepel .. A jelentés 2. oldalán
három javaslatot tesz . Egyik a bérbevétel, a másik hogy polgári peres úton kéri az
önkormányzattól az elvégzett munka ellenértékét, majd az önkormányzat valamilyen
mértékben elismeri az elvégzett értéknövelő beruházásokat és az elismert összeget
kifizeti.
A Pénzügyi., Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé beterjeszettek egy
előterjesztést, amiben az állt, hogy 2009. januárig egy bérleti szerződést kötnek a
költségvetés elfogadásának időpontjáig és a 2009 évi költségvetés terhére a korábbi
egyeztetés alapján kifizetik az elvégzett munkát és a bérleti szerződés megszűnt
volna.
Időközben a vállalkozó visszalépett ettől a javaslattól és át kellett dolgozniuk az
előterjesztést
Az új változat azt tartalmazza, hogy a képviselő-testület felkéri a Halasi Városgazda
Zrt Igazgatóságát, hogy az Ady Endre u. 3. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon
elvégzett munkálatok díjáról a Halas Wolf Kft-vel 2008. december 3-ig állapodjon
meg és a megállapodást terjesszék a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
2008. december 11-i ülése elé.
Ezt követően a bizottság által elfogadott megállapodás alapján a 2009 évi
költségvetés terhére biztosítsa a megállapodásban szereplő összeget és járuljon
hozzá, hogy a Halasi Városgazda Zrt kifizesse a Halas Wolf Kft követelését.
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Dr. Várnai László polgármester:
Nem ilyen egyszerű ez az ügymenet. Nem tudni ki volt a beruházó és a kivitelező.
Nem tudják, hogy a közbeszerzési szabályokat hogy tartották be, ki volt a
megrendelő, és össze kell-e vonni a teljes beruházási költséget.
Azt sem tudni, hogy mekkora összegről van szó.
Abból a körből ki kell venni, ahol eddig ezt intézték. Ez a kör a Városgazda Zrt
Pénteken felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy a teljes beruházás jogszerűségét
vizsgálja felül. Ennek határideje 2008. december 12. Vizsgálatból következően
tisztázni kell a felelősségét.
Azt pedig sértőnek tartja, hogy a vizsgálatból
Felelős ezekért a dolgokért.

a polgármestert ki akarják zárni.

Wolf Kft-képviselete megkereste, tárgyalt velük abban a vonatkozásban, hogy
minden részvevőnek a tandíját meg kell fizetni a pontos vizsgálati eredmények
alapján. tárgyalt.
Derüljön ki a felelősségi viszony és azok arányában vállalják a felmerülő terheket.
Az önkormányzat nem volt elég éber, hogy a beruházást felfüggessze, de a
vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy a kötelezettségért milyen mértékben kell helyt
állnia.
Kabinet ülésen is azt mondta, hogy a vizsgálatot korrekten le kell folytatni, nem
szabad elhamarkodottan határozatot hozni.
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elkészítette a megállapodást , de a
szerződő fél nem írta alá. Úgy tudta, hogy nem befektető, hanem kivitelező.
Most azt kell vizsgálni, hogy a Wolf Kft kivitelezőként mennyi munkát végzett és
annak mi az értéke.
Utólag kell szerződéseket kötni, mert ez nem történt meg az építkezés előtt.
Az Ügyrendi Bizottság a képviselő-testületi többséget képviseli. Megfelelő
szakemberek alkotják.
Valamennyi irat és képviselő-testületi
határozat egy dossziéban szerepel
a
Polgármesteri Hivatalban. Ezt nem ismeri a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság.
Korrekt vizsgálatot tart szükségesnek. Ügyrendi Bizottság javaslatot tesz a jogi
megoldásra.
Jelezte a Wolf Kft ügyvezetésének, hogy nem fog hamar pénzhez jutni, mert a
vizsgálatot le kell folytatni, a megállapított összeget be kell tervezni a 2009 évi
költségvetésbe és várhatóan 2009 második felében tudnak fizetni. Amennyiben nagy
lesz az összeg lehet, hogy csak részletekben tudnak fizetni. Ezt is elmondta.
Érdeke, hogy tisztességesen záruljon ez a beruházás.
Megköszöni a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság munkáját, mert a
rábízott feladatot elvégezte.
Határozatként az alábbiakat javasolja elfogadásra:
1. A
Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottság - figyelemmel a képviselő-testület 276/2008. (IX.29)
Kth. sz. határozatára – áttekintette a Halasi Városgazda Zrt. jelentését az Ady
Endre u. 3.sz. alatti ingatlan felújításának jelenlegi állapotáról, az elkészített
beruházói, bérleti jog alapítói szerződést megvizsgálta.
A Halas-Wolf Kft., mint beruházó bérleti jog alapításáról szóló szerződést nem
fogadta el, kérte, mint kivitelező az általa elvégzett felújítási munkák
ellenértékének megfizetését.
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A fentiek miatt a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság
feladatköre
befejeződött, mivel csak a
bérleti jog alapításáról szóló
megállapodás jóváhagyására kapott a képviselő-testülettől hatáskört.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester kezdeményezte
az Ügyrendi Bizottságnál az Ady Endre u. 3. sz. alatti
ingatlannal
kapcsolatosan,
vizsgálja meg
a teljes beruházás
jogszerűségét,
az
Önkormányzat és a Zrt. közreműködői feladatkörük, illetve munkaköri
leírásuk szerint intézkedtek-e. A vizsgálat befejezésének időpontját 2008.
december 12. napjában határozta meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Halasi
Városgazda Zrt. Igazgatóságával, szükség esetén a Felügyelő Bizottsággal
együttműködve az Ügyrendi Bizottság határozata alapján állapítsa meg,
hogy
az Ady Endre utca 3.sz. alatti beruházással kapcsolatosan kit és
milyen kötelezettség terhel, illetve tisztázni kell, hogy a Halasi Városgazda
Zrt., vagy az Önkormányzat a beruházás megrendelője.
A fentiek alapján elkészített megállapodás tervezetet, a Halas-Wolf Kft.-vel
készített, fizetési feltételeket is tartalmazó előzetes megállapodást is a
képviselő-testület 2009. januári ülésére be kell terjeszteni, annak érdekében,
hogy a
2009. évi költségvetésbe az önkormányzat esetleges pénzügyi
kötelezettsége tervezhető legyen.
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő.
A határozati javaslat 2. pontjában az szerepel, hogy a képviselő-testület
felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottságot a megállapodás
elbírálására és elfogadására.
Miért kell kivonni testületi hatáskörből ezt a döntést?
Dr. Várnai László polgármester:
Új határozat tervezetet ismertetett. Abban ez nem szerepel.
Az Ügyrendi Bizottság a megállapodást javaslat formájában elkészíti, azt leegyeztetik
a résztvevőkkel és képviselő-testület eléterjesztik.

Kérdések
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
8 napos teljesítési határidőt határoztak meg. A Wolf Kft eltekint ettől a határidőtől,
vagy az önkormányzat kerül késedelembe?
Dr. Várnai László polgármester:
A Wolf Kft előzetes levelében megjelölte a 8 napos fizetési határidőt, amihez a
megbeszélést követően nem ragaszkodott már. Ezt írásban is hajlandó foglalni az ügy
tisztázása érdekében.
Mind a két fél érdekelt egy megegyezéses eljárásban kell tisztázni a tényeket
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Hozzászólások
Dr. Nagy Lajos képviselő:
A Városgazda Zrt felügyelő bizottsága is foglalkozzon ezen a héten ezzel a kérdéssel.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Módosító indítványt terjesztett elő. Erről kéri a képviselők szavazatát.
No: 13
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 19:47:24
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Határozat Elfogadva
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333/2008. Kth.
A 3656 hrsz.-ú (Ady Endre u. 3.) ingatlan beruházása.
Határozat
1 )A Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság - figyelemmel a képviselő-testület 276/2008. (IX.29) Kth. sz. határozatára
– áttekintette a Halasi Városgazda Zrt. jelentését az Ady Endre u. 3.sz. alatti
ingatlan felújításának jelenlegi állapotáról, az elkészített beruházói, bérleti jog
alapítói szerződést megvizsgálta.
A Halas-Wolf Kft., mint beruházó bérleti jog alapításáról szóló szerződést nem
fogadta el,
kérte,
mint kivitelező
az általa elvégzett felújítási munkák
ellenértékének megfizetését.
A fentiek miatt a
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság feladatköre
befejeződött, mivel csak a bérleti jog alapításáról szóló megállapodás jóváhagyására
kapott a képviselő-testülettől hatáskört.
2)A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester kezdeményezte az
Ügyrendi Bizottságnál az Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlannal kapcsolatosan,
vizsgálja meg a teljes beruházás jogszerűségét, az Önkormányzat és a Zrt.
közreműködői feladatkörük, illetve munkaköri leírásuk szerint intézkedtek-e. A
vizsgálat befejezésének időpontját 2008. december 12. napjában határozta meg.
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3)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halasi Városgazda
Zrt. Igazgatóságával, szükség esetén a Felügyelő Bizottsággal együttműködve az
Ügyrendi Bizottság határozata alapján állapítsa meg, hogy az Ady Endre utca
3.sz. alatti beruházással kapcsolatosan kit és milyen kötelezettség terhel, illetve
tisztázni kell, hogy a Halasi Városgazda Zrt., vagy az Önkormányzat a beruházás
megrendelője.
A fentiek alapján elkészített megállapodás tervezetet, a Halas-Wolf Kft.-vel készített,
fizetési feltételeket is tartalmazó előzetes megállapodást is a képviselő-testület 2009.
januári ülésére
be kell terjeszteni, annak érdekében, hogy a
2009. évi
költségvetésbe az önkormányzat esetleges pénzügyi kötelezettsége
tervezhető
legyen.
Határidő: 2009. januári képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
Halasi Városgazda Zrt. Igazgatósága.
A határozatról értesül:
Dr. Várnai László polgármester
Halasi Városgazda Zrt. Igazgatósága
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
00023 Új napirendi pont
23./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Erzsébet királyné tér 2643/3 hrsz alatti ingatlan megvásárlási
kérelme.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Bizottsági határozatok írásban mellékeltek.
Tóth Péter főépítész.
A vételi szándékot előző ülésén tárgyalta a képviselő-testület. Akkor nem támogatta.
A vállalkozó kedvezőbb feltéteket ajánlott és megismételte a kérelmét. Az épület
környezetében parkrendezési munkákat ajánlott fel a vételáron felül.
Kérdések
Hozzászólások
Horváth Mihály képviselő:
Ez az előterjesztés a főépítész előterjesztésében készült el. A múlt hónapban
megfontolt érvek alapján a képviselő-testület nem fogadta el. Akkor jó döntést
hoztak.
Az előterjesztő azzal az indokkal hozta ismét a képviselő-testület elé a kérelmet, hogy
megváltoztak a körülmények.
Azt ígérte a vállalkozó, hogy pótolja a kieső zöld felületet. Ez egy szóbeli ígéret.
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Valami presszió van a háttérben.
Bizottsági ülésen ennek okát megkérdezte és azt a választ kapta, hogy a vállalkozó
ebből él és fontos neki az építkezés, mert jövedelem kiesése lenne egyébként.
Képviselőknek ez nem lehet válasz.
A városi főépítésznek koncepciókat kell készítenie a beépítési lehetőségekről.
Jelen esetben pl. a Dong ér völgyi út mentén érintett területek beépítéséről előre
kellene gondolkodni, nem utólag menni egy egy terület beépítése kapcsán. Mi lesz ha
folytatódik a Dong ér völgyi út, akkor jönnek a különböző vállalkozói elképzelések.
A tér zöldfelülete a város tüdeje. Ha ezt engedik beépíteni, tönkreteszik a jövőt. Rossz
lesz a város levegője. Környezeti ártalmak megsokasodnak.
Nem fogadja el az előterjesztést.
Dr. Várnai László polgármester:
A határozati javaslat 1. pontjában szerepel: „Az adásvételi szerződésben rögzíteni
kell, hogy a vevő 4 éven belül parkrendezési kötelezettséget vállal.”
Tóth Péter főépítész:
A képviselő-testület döntése esetén a vételi szándékot kötelmekkel fogadja el .
Nem kullognak az események után, mert az Erzsébet királyné térre a Dong éri
csatorna mentén végig szerepel a beépítési javaslat már három éve. Erről a
képviselő-testület döntött. A jövőbeni feladata, hogy a rendezési tervet bizonyos
időközönként felül vizsgálatra terjessze a képviselő-testület elé.
A város fejlődésének természetes rendje, hogy az újonnan készülő út mellé a
vállalkozók már elképzelésekkel fognak jelentkezni. Erre is készít beépítési terv,
amiről a képviselő-testület dönt.
Az ingatlanok értékesítése megfelelő mederben halad a városban.
Dr. Várnai László polgármester:
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezetről kéri a képviselők
szavazatát.

No: 14
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 19:56:03
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334/2008. Kth.
Erzsébet királyné tér 2643/3 hrsz. alatti ingatlan megvásárlási kérelme.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 2643/3 hrsz. alatti
ingatlanból kialakítandó mintegy 2000 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú
ingatlanát a Kaszap-Ház Kft., Kiskunhalas, Török u. 2. sz. alatti gazdasági társaság részére.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingatlanra 4 éves
beépítési kötelezettséget kell előírni. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell, hogy
vevő 4 éven belül parkrendezési kötelezettséget vállal.
A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Dr. Fődi István Igazgatósági tag
Kaszap-Ház Kft., Kiskunhalas, Török u. 2. sz.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

00024 Új napirendi pont
24./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 7202/2 hrsz. alattiterületből 427 m2 nagyságú rész
megvásárlása.
Előterjesztés írásban melléklet.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések
Hozzászólások
Dr. Várnai László polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság határozatával kiegészítve.
No: 15
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 19:59:33
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Határozat:

335/2008. Kth.
A 7202/2 hrsz. alatti területből 427 m2 nagyságú rész megvásárlása.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 7202/2 hrsz alatti
ingatlanból kialakítandó mintegy 427 m2 területű ingatlanrészt Nagy Pál és Nagy
Pálné, Kiskunhalas, Margaréta u. 1. szám alatti lakosok részére.
A szerződésben rögzíteni kell:
- A terület önkormányzati vagy állami használatának igénye esetén azt vevő
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja és a rajta végzett
beruházások értékéről lemond.
- A területre elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
- A terület jelenlegi állapotát.
A Képviselő-testület a kialakítandó terület művelési ágát a rendezési tervnek
megfelelően saját használatú úttá változtatja.
A telekmegosztással, a tulajdonba vétellel és az esetleg szükséges közműkiváltással
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár( amely terjedjen ki a területen lévő
felépítményre is ) figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottság dönt.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth Péter főépítész
Dr. Fődi István Városgazda Zrt., Igazgatósági tag
Nagy Pál és Nagy Pálné, Kiskunhalas, Margaréta u. 1.

87

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
_________________________________________________________________________________
00025 Új napirendi pont
25./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 0427/13 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Előterjesztés írásban mellékelt.
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: 16
Szavazás: Nyílt
Ideje:2008.11.24 20:00:33

>692<

Minősített

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

22
0
0

100.00%
0.00%
0.00%

91.67%
0.00%
0.00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol

22
0
2

100.00%

91.67%
0.00%
8.33%

24

100.00%

100.00%

Össz.:
Határozat Elfogadva
Határozat:

336/2008. Kth.
0427/13 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0427/13 hrsz. alatti 3368
m2 területű, tanya művelési ág megjelölésű ingatlanát Püspöki István, Kiskunhalas,
Tompa u. 4. sz. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a
vevőt terhelik.
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A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Várnai László polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Dr. Fődi István Városgazda Zrt Igazgatósági tag,
Püspöki István, Kiskunhalas, Tompa u. 4.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
_________________________________________________________________________________
00026 Új napirendi pont
26./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések
és javaslatok megvizsgálásáról.
Előterjesztés írásban mellékelt
Dr. Várnai László polgármester:
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság a
közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre adott válaszokat egy kivételével elfogadta.
Tassonyi Tamás egy kérdésének( Kárász utcai víz elvezetés) további vizsgálatát
rendelte el, melynek eleget tesznek.
A tájékoztató tudomásulvételét javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület a tájékoztatót hallgatólagosan tudomásul vette.

00027 Új napirendi pont
27./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás.
Előterjesztés írásban mellékelt.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a szélmalmot jelző tábla helyreállítására kapott
választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy Három Tavasz emlékmű melletti útburkolat
javítására kapott választ elfogadja-e?
Máté Lajos képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Polgár és Sáros utca környékén a
kóbor ebek összegyűjtésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Elfogadja a választ, de továbbra is kéri a befogások rendszeresítését.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy Dong ér völgyi út melletti MOL kút
sorsáról kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Elfogadja a választ.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a bankautomata kihelyezésére kapott
választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azzal fogadja el a választ, hogy keressék meg a Rendőrkapitányságot is, hogy
mondjon véleményt és a szükséges 200 E Ft megteremtésére törekedjenek.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Szt. Imre utcai épület felújítására
kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Nem a kérdésére kapott választ. Azt kérdezte, hogy az önkormányzatnak a
felújításba kellett-e hozzájárulást fizetnie. Az orvosi rendelő ugyanis hamarosan
kiköltözik onnan.
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Dr. Várnai László polgármester:
Új választ ígér a kérdésre.
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utca, Vadkerti út mellett kért
zajvédő fal létesítésére kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Fazekas, Kölcsey, utcai közvilágítási
hibák kijavítására kapott választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy
a Fazekas Gábor utcai parkoló
kialakítására kapott bizottsági választ elfogadja-e?
Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy a Nagy-sSzeder utca aknafedél javítására
kapott választ elfogadja?
Horváth Mihály képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Horváth Mihály képviselőt, hogy az Erzsébet királyné játszótér őrzéséről és
megvilágításáról kapott választ elfogadja-e?
Horváth Mihály képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Thorma János út kátyúinak javítására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
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A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kertész utca kiépítésére kapott választ
elfogadja –e ?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády Áron u. 31. előtti gyalogos átkelőről
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy
kapott választ elfogadja-e?

az országzászló talapzatának javítására

Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy
kiépítésére kapott választ elfogadja-e?

a Halászcsárda utcai ivóvízvezeték

Halász Balázs képviselő:
2005 óta húzódó ügyről van szó, a választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési. Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé utalja.
Kérdezi ismét Halász Balázs képviselőt, hogy a Vörösmarty utca javítására kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Magyar utcai parkoló kiépítésére kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy
a város közbiztonsági helyzetéről a
rendőrkapitánytól kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Városgazda Zrt. testületi interpelláció idején
történő részvételérre kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Fazekas Gábor utcai Iskolába járó
gyermekek részére kért gyalogos átkelő létesítésére kapott választ elfogadja -e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek terén kért garázsépítésre
kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek téri fák száraz ágainak
levágására kapott választ elfogadja-e?
Szabó Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy az ’56-os emléktábla melletti graffiti
eltávolítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Nagy-Szeder István hagyatékának
átvételére kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A anyag feltárása nem biztosított, így a használata sem, ezért szeretné, ha a
bizottság is foglalkozna ezzel. A választ nem fogadja el.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elé utalja,
vizsgálat céljából.
Kérdezi szintén Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Kossuth II és az Erdei
Ferenc téri lakótelepre kért térfigyelő kamera kihelyezésére kapott választ elfogadjae?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
Határidő megjelölését kéri.
Dr. Várnai László polgármester:
2008. december 31.
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ így elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi szilárd képviselőt, hogy a
módosítási igényére kapott választ elfogadja-e?

VAKÁCIÓ Kht alapító okirat

Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Dózsa Gy.úti átereszek tisztítására
kapott választ elfogadja-e?
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy az Erzsébet királyné téri járdák
javítására kapott választ elfogadja-e?
Dr. Komáromi Szilárd képviselő:
A választ nem fogadja el, mert azért interpellált, hogy a mozgásukban korlátozottak
nem tudják használni.
Dr. Várnai László polgármester:
A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési
Bizottság elé utalja vissza.
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e:

Szalai dűlőhöz kért KRESZ tábla

Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Baki kastélyhoz kért ejektoros kút
építésére kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Baki kastélyhoz kért víznyomóvezeték
kiépítésére kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Téglagyári úthoz kért víznyomóvezeték
kiépítésre kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
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Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Szalai dűlő közvilágításának biztosítására
kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, a 40530/2 hrsz-ú út szélesítésére kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a téglagyári út javítására kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az Alsótelep közvilágítására kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a külterületi sövény metszésére kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az Alsóöregszőlők 74. sz. előtti vízvezeték
elfagyásának megakadályozására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
96

Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Batthyány utcai lomb összegyűjtésére
kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi
Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Batthyány utcai csatornaszemek
tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi
Pajor Kálmán képviselőt, hogy a tervezett zúzottköves útjavítások
elindítására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő.
Nem fogadja el a választ, hogy a február 25-i és június 25-i emlékeztetőben szereplő
munkákról november 11 és 13-án kerülnek az árajánlatok a Településfejlesztési,
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé. Ezt az Eseti Bizottság
megvizsgálja a többi üggyel.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi ismét a képviselő urat, hogy a tervezett járdaépítések végrehajtására kapott
választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő.
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy
választ elfogadja-e?

a MÁV felüljárókorlát kijavítására kapott

Soós Árpád képviselő:
A választ elfogadja.
Dr. Várnai László polgármester:
Kérdezi Vízkeleti Szabolcs képviselőt, hogy
elfogadja-e?
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
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a Híd utca javítására kapott választ

A választ elfogadja.

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK:
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________
Hunyadi Péter képviselő:
A Városgazda Zrt vezetésével egyeztetve ismerteti, hogy a Kiffer utcai vízállás
megszűnik, mert szikkasztóaknákat építenek a szükséges helyeken, többek között a
Kiffer utcában is.
A kiskunhalasi városépítészeti emlékek réztáblával történő megjelölését kéri.
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________
Halász Balázs képviselő:
Egyre több mozgássérült rendelkezik elektromos kerekes székkel, de a közlekedési
szabályokat nem ismerik. Többen javasolták, többek között a vezetést tanítók, hogy
egy alap KRESZ oktatások vegyenek részt, mert sűrűn kerülnek balesetveszélyes
helyzetbe. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete nyilvántartást vezet az elektromos
székkel rendelkezőkről, ők megszervezhetnék ezt a tanfolyamot.
A Szilády Áron Gimnázium
sportpálya fedését biztosító un. bubork tető,
alkalmazását a Halasthermál külső medencéje felett is kérnek a úszni járók.
Kér egy költségvetés készítését és a lehetőségre megoldásának megkeresését, mert
a rendszeresen úszni járók a fedett téri úszó oktatás miatt télen is kiszorulnak a
külső medencébe.
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________
Jekő Attila képviselő:
Falevelek elszállítását kéri a Schönfeld udvarból.
SPAR Áruház előtt a zenepavilon oldalán az átkelő akadálymentesítését már
korábban is kérte, de nem valósult meg. Ezt ismét szorgalmazza.
Leader program keretében és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében jövő nyílik
lehetőség a külterületi utak nemesítésére és építésére. Kezdeményez egy találkozót
Dózsa Tamás Károly képviselővel együtt, mert szeretnék felméri hogy melyik
külterületi utat kell fontossági sorrend szerint megjavítani és milyen munkálatok
szükségesek. Amennyiben van ilyen felmérés a Polgármesteri Hivatalban, akkor azt
kéri .
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¦ 4_____________________Interpelláció_________________________
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Mártírok u. és a Híd utca kereszteződésben a növényzet benőtt az úttestre és autók
nem férnek el egymás mellet, és beláthatatlan a kereszteződés . Rendezését kéri.
Városgazda Zrt-t kéri, hogy az Április 4. lakótelepen a szikkasztóárkok építése előtt
vegyék fel a kapcsolatot a Városfejlesztési Osztállyal, mert elkezdődött a tervezési
munka az aszfaltot út és járdák építése érdekében.
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Semmelweis téren télen ÉNY-ról nem lehet szellőztetni a füst miatt. A füst a
kórházból érkezik. Ennek megszüntetést kéri.
A kórház melletti óvoda melletti fák bokrok nyesését vagy kiszedését kéri., kiszedése.
Sok az üres lakás , ott lakók öregek, házak körül nem tudnak rendet tartani.
A Semmelweis téri fák állapotának vizsgálatát kérik, mert betegek. Ugyanitt a fák
száraz ágainak levágását is kéri. Tavasszal a fák permetezését kéri.
Sok az üres lakás a Semmelweis téren és az ott lakók megöregedtek. A házak
környékének rendben tartását nem tudják már biztosítani. Egy alap létrehozását
javasolja, amiből finanszíroznák ezt a munkát.
Tábla kihelyezését kérik, hogy nem szemét lerakóhely a Semmelweis tér.
Forgalmasabb helyen hirdetésre alkalmas táblákat
lehetősége a Polgármesteri Hivatalnak.

kér kihelyezni, ha van rá

Igazságtalannak tartják az emberek, hogy egy fős háztartás is ugyanannyit fizet mint
a több tagú család. A díjban ha lehet, akkor jelentkezzen a különbség.
Ne kelljen fizetni olyan szolgáltatásért, amit nem vesznek igénybe, pl. ha valaki
elutazik két hétre.
Mérjék fel, hogy ki nem fizeti a szolgáltatást, mert ilyenekről is tudnak a lakók.
Ki fizeti a kukát, ha elhasználódik.? Megvehető-e?
Szelektív gyűjtéshez nincs elég motíváció az emberek szerint. Több információ kellene
arról, hogy fontos dologról van szó.
Kórház körül a kátyúk kijavítását kéri, mert megáll a víz a kátyúkban.
A kórházba egy beteg gerinc problémával került . Az SBO-n nem látták el
gyógyszerrel. Miért nincs ügyelet a kórházi gyógyszertárban hét végén? A taxi több
ezer Ft-ért vitte volna ki a TESCO gyógyszertárba, ami éppen ügyelt. Mit lehet tenni?
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¦ 6_____________________Interpelláció_________________________
Soós Árpád képviselő:
Félegyházi út, amely a volt tangazdasághoz vezet, nagyon rossz állapotban van.
Kátyús, széle letöredezett és a széleken a föld is kátyús, mert egymás mellett a
keskeny úton nem fér el két teherautó, így le kell menniük az útpadkára.
Ezeket kéri feltölteni és a kátyúzást elvégezni. Az út is nagyon rossza állapotú, mert
a sok kátyúzás miatt hullámos. Új burkolat kellene.
Tudja, hogy nincs pénz, ezért jövőre pályázat esetén erre pályázzanak és csinálják
meg.
Szelektív gyűjtőket kihelyezték, de a vasúton túlra kellene ilyen gyűjtőszigetet
kialakítani. Többször kérte ezt de semmi nem történt. Kéve utcán vagy a Kötönyi út
elején kér ilyen gyűjtőszigetet kialakítani.
2007. december 17-én a közmeghallgatáson elhangzott, hogy a József Attila u. 14.
előtt a víz megáll. Azt a választ kapta, hogy az időjárás függvényében 2008.
tavaszán javítanak az utca csapadékvíz elvezetésén.
Nem történt semmi. Kéri a válasz teljesítését.
Vannak egyedülálló emberek, akik nem minden héten teszik ki a kukájukat
elszállításra, mégis ki kell fizetni az egész hónapra szóló szolgáltatást.
A szolgáltató két éven belül chip-es megjelölést ígért. Jelenleg még az sem biztos,
hogy a szolgáltatóé vagy a szolgáltatást igénybevevőé az edényzet, elég nehézkes
megoldás.
Javasolja, hogy vezessenek be egy matrica vagy bonusz rendszert. Máshol hasonló
működik és jól.
Be kell menni a szolgáltatóhoz aki ad matricát, amit ráragaszt a kukára. Ezt elviszi
az ürítő és a begyűjtött matrica alapján számláznak. Amennyiben ezt elfogadják,
szívesen nyújt benne segítséget.
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________
Aradszky Lászlóné képviselő:
A Határ úti cigány lakásokhoz tartozó szemétszállító konténer elhelyezése érdekében
többször megkereste a szolgáltatót, kapott is ígéretet az áthelyezésre, de nem történt
meg. A cigány lakások mögötti földtulajdonos területén van jelenleg, aki ezt többször
szóvátette. A területe teljesen elszemetesedett, vágná a füvet, de a traktorgumi
kirepedt, a fűkasza eltört a sok szennyeződéstől.
Hiába szólnak a közterület felügyeletnek, nem változott meg a helyzet. Azt szeretné,
ha a szemetelők szednék össze az általuk elszórt hulladékot.
A Dong éri csatorna és a házak előtti terület szintén szemetes. Ez annak is
köszönhető, hogy a konténer 100 méterrel távolabb van, mint a házak vannak és nem
viszik el addig a szemetet.
Egy kérelmet jutattak el hozzá, amit átad, 14 aláírással, ami azt tartalmazza, hogy
Kiskunhalason az Iparszőlők útján nincs közvilágítás. Az itteni földes úton jelentős a
forgalom, nehéz gyalogosan, kerékpárral közlekedni főleg esős időben. Télen a korai
sötétedés miatt különösen veszélyes ezen az úton közlekedni.
Zsoltina utca lakói kérik a Kolmann utca s a Bánegyházi utca közötti Iparszőlők
útjának közvilágítás megvalósítását.
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Közvilágítással kapcsolatban az Izabella u. 30 előtt nincs közvilágítás. Bement
Királyné Téglás Mária beruházási ügyintézőhöz, mert azt hallotta tőle, hogy ősszel
egy ízben történnek ezen panaszok orvoslása. Azt a választ kapta, hogy jövőre!
Ezt tarthatatlannak tartja, mert korán van sötét és sokan használják ezt az utat
gyalog kerékpárral, gyerekekkel és a közvilágításra szükség van.
Kéri megvizsgálni szakemberekkel, hogy egy lakhatási engedéllyel rendelkező
újonnan épült ház előtt miért nem épül ki a közvilágítás és nem külön neki kell
szorgalmazni és félévet, évet várni rá.
Megköszöni a Városgazda Zrt.nek a Fazekas G. utcától a Zöldhalom utcáig a
kátyúzást elvégezték és nagyon szép minőségben. A Felsőszállási út is elkészült,
ezért köszönetet mond a Zrt-nek.
Az 53 út melletti kerékpárút takarítását kérik. Két oldalról a fű ránőtt, mert az út
felülete leszűkült és két kerékpár sem fér el egymás mellett.
Az Izabella u. 1-től végi, a Cseresznyés u. az Iparszőlők útján és az Epreskert
utcában gléderezést kér. Tél beállta előtt kéri megcsinálni, mert nagyon kátyús az út.
Járószék utcához messze van a szelektív sziget. Közelebb kérnek kialakítani egy
másik gyűjtőszigetet.
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft irodájában nagy ügyfélforgalom van.
Minősíthetetlen hangon beszélnek az emberekkel a dolgozók, ami elfogadhatatlan és
azt kéri a szolgáltatótól, hogy értsék meg a lakosság gondjait és emberi hangon
beszéljenek velük.
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A város területén mindenütt probléma a lomb összegyűjtése. Javasolja, hogy egy
nagy teljesítményű erre a célra kialakított lombgyűjtőt szerezzenek be Jelentősebb
összeg, de más városban látta működés közben. Nagy hatékonysággal dolgozik.
Jobb mint a közcélúakkal összeszedetni a lombot és az első szél szétfújja azt.
Helyi buszjárat a most bezárásra kerülő szeméttelep bejáratáig jár.
Csárdáig menjen ki, mert a távolsági busz nem minden esetben áll itt meg.

A Lovas

Kosár utca forgalom lassítását kérik.
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________
Pajor Kálmán képviselő:
Aki válaszol Jekő Attilának az interpellációjára, kísérje figyelemmel a június 5-i
emlékeztetőt , amiben öt külterületi nagy forgalmú gyűjtőút szerepel. Azok tervei már
elkészültek.
Erzsébet királyné téri lakosok kérik, hogy Szász Károly és a Dózsa Gy.u. sarkán
nincs gyalogos átkelő. Szász Károly utcának nagy a forgalma. A lehetőség
felülvizsgálatát kéri műszaki oldalról.
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________
Szilágyi Pál Ferenc képviselő.
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Bernáth Lajos Kollégium nyilászárók cseréjére van-e pályázati lehetőség, amiből a
cseréket meg lehetne oldani.
Kollégiumon belül van egy raktárépület és a külső kerítés közé kér egy drótkerítést
elhelyezni, ami 5-10 m hosszú lenne.
Az udvar melletti raktárépület és a kazánház között egy tolókerítés létrehozását kéri.
A konyha bejárat és az udvar felőli területet így el lehet választani, de a tolókerítés az
autók bejárását is lehetővé tenné.
Városi Őrszolgálatot kéri, hogy az alkohol fogyasztást közterületen ellenőrizzék.
Ezek tiltására a felszólító táblákat a játszóterekre kéri kihelyezni. A játszótereket
kamasz gyerekek használják és rongálják azok állapotát.
A szemét lerakással és a kutyák kitiltásával kapcsolatos táblákat is kéri kihelyezni.
Ezt egy összesített táblán kéri kihelyezni a játszóterekre.
A Mázsa utcai játszótéren egyetlen tábla van, ami a szemét lerakást tiltja.
Polgárőrök hét végén ellenőrizzék az iskolák udvarát, mert volt olyan tapasztalata,
hogy a Fazekas Gábor utcai Általános Iskolában
hét végén játszottak, akik
bemásztak az udvar felől.
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________
Jerémiás Béláné képviselő:
Közmunkásokat munkavégzés közben többet ellenőrizzék.
Dr. Várnai László polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő -.testület
mai ülését befejezettnek nyilvánítja.
k.m.f.

(: Dr. Várnai László:)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária:)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Horváth Etelka:)

(:Dr. Nagy András:)

A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 20:47:10
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