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 Testületi névsor:  
 
       Képviselő         Voks Frakció 
  
1. Dr. Várnai László polgármester               1 MSZP 
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Csáki László               1 MSZP 
5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka               1 MSZP 
8. Horváth Mihály                                                        1 
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
10. Jekő Attila               1 MSZP   
11. Jerémiás Béláné               1 FIDESZ-KDNP 
12. Dr. Krammer Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
13.  Dr. Komáromi Szilárd                                                 1 
14. Kószó János                                                                  1 MSZP  
15. Máté Lajos                                                                    1  FIDESZ-KDNP 
16. Dr. Nagy András Péter                                                 1  FIDESZ-KD 
17. Dr. Nagy Lajos                1  
18. Pajor Kálmán                                                               1 FIDESZ-KDNP 
19.  Soós Árpád                                                                  1          FIDESZ-KDNP 
20.  Szabó Károly                                                               1          MSZP 
21. Dr. Szász Éva                                                                1         FIDESZ-KDNP 
22. Szilágyi Pál Ferenc                                                       1         FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián                                                            1        MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt                                         1        MSZP 
 
 (  24  fő  100% ) 
  
 Dr. Ferenczi Mária Jegyző 
 Kristóf Sándorné Aljegyző 
 Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 László Mária  Pénzügyi  és Városfejlesztési főosztályvezető 
 Tóth József  Városfejlesztési osztályvezető 
 Barta József  Beruházási ügyintéző 
 Tóth Péter Főépítész 
 Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 

1 



 Töröcsik Dávid Rendészeti osztályvezető 
 Simon István  Népjóléti osztályvezető 
 Bucsi Ferenc Városgazda Zrt. Igazgatósági tag 
 
 
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 Dr. Nagy Lajos és Soós Árpád képviselőket. 
 
Ismerteti a zárt ülés döntéseit.  
 
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS: 
 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Tudomására jutott, hogy nagyjából öt héttel ezelőtt a Polgármester Úr  egy magyar tulajdonú 
iraki érdekeltségű cég vezetőjével tárgyalt, aki lehetőséget biztosított volna varrodai 
tevékenység folytatására. Akkora kapacitást tudna biztosítani, hogy nemcsak a Levi’s 
dolgozóinak, hanem új munkalehetőség teremtését is biztosítaná. Polgármester Úr szerint az 
amerikai áru Irakban embargó alatt áll, de ez a cég nem amerikai árút szeretne forgalmazni, 
hanem nadrágokat, ruhákat, munkaruhát, ami tárgyalás kérdése, hogy mit szeretnének itt 
gyártani. 
A munkahelyek megóvása az önkormányzat feladata, és a munkahely megóvási támogatást is 
csak ő tudja megigényelni. Ez nemcsak az érintett embereket befolyásolja, hanem az egész 
városra rányomja a bélyegét. 
Megítélése szerint  a képviselő-testületi ülésen meghallgathattál volna  a cégvezetőt,  
szándékáról. 
A Levi’s dolgozóinak biztosítani kellene, hogy  legalább nullszaldós legyen a termelés és 
kapjanak fizetést. 
Még így is olcsóbb lenne a városnak, mintha szociális segélyre szorulna az 550 ember. 
A munkahely teremtés érdekében mindkét politikai oldalnak nagyon össze kellene fognia és 
ágazati miniszteri segítségét kellene kérni. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megerősíti, hogy egy alkalommal Budapesten-, majd két alkalommal telefonon beszélt és levél 
útján is tárgyalt a cégvezetővel. 
A helyiség hasznosításra  jelentkező új cég  egy kereskedelmi cég, és nem termeltetéssel 
foglalkoznak.  
A Kft áttelepülése Iránba vagy Irakba azért bizonytalan, mert ezen a területen a Levi’s  az 
amerikai embargó miatt elzárkózott a termeléstől.   
Az lenne a megoldás, ha ez a cég és a körülötte lévő hasonló tevékenységű társaság 
befektetéssel tudná a termeltetést fenntartani, amennyiben az árura piac van. 
Befektetőre lenne szükség, aki az üzemeltetéssel foglalkozna. 
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Sajnálja, hogy megakadtak a tárgyalások. Nyitott a további kapcsolatfelvételre. A Levi’s  Kft-
vel  további tárgyalás lenne  megfelelő annak érdekében, hogy tudomást szerezzenek az 
eszközök és berendezések hasznosításának szándékáról. 
Annyit tudnak felvállalni, hogy a  jelentkezőt a Levi’s Kft-vel összehozzák tárgyalás céljából. 
Amennyiben egy konkrét üzleti terv születik, annak támogatását lehet kezdeményezni az állami 
vezetéstől. 
A képviselő-testület nem tud működtetni egy vállalatot, csak a közvetítésben tud részt venni. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A Halasi Tükör legutóbbi számában hangzatos cikk jelent meg a FIDESZ-el kapcsolatban. 
Családi ügyüknek tartja. 
Orbán Viktor és Kövér László pártelnöknek a FIDESZ által írt  levelében visszaköszönnek 
azok a megállapítások, amit az Ügyrendi Bizottság az Ady Endre utcával kapcsolatban 
megállapított. Újra célszerű lenne átgondolni az alpolgármester Városgazda Zrt. Felügyelő 
Bizottsági  tagságát.  
A megyei rendőrkapitányság egy éve vizsgálódik az ügyben, több meghallgatást eszközöltek. 
Semmi nem történik. A Zuschlag ügy nagy sajtónyilvánosságot kap. Kéri a sajtó jelenlévő 
képviselőit, hogy kérdezzék meg a vizsgálat eredményét. Nem kérték be pl.  a hangfelvételeket, 
amit egy halasi ügyvédnél helyeztek letétbe.  
 
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT 
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL. 
 
A tájékoztató írásban mellékelt. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
A  meghívón szereplő napirendi pontokat kiegészíti az alábbiakkal: 
1. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel kötendő szándéknyilatkozat. 
2. „Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon” című pályázat benyújtása. 
3. „CÉDE 2009 Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítás” című pályázat benyújtása. 
4. „Nagy-Szeder István utca felújítása” című pályázat benyújtása. 
5. „Kossuth utca járda felújítása Árpád u. – Katona József u. közötti szakaszon” című 

pályázat benyújtása. 
6. „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése és a Városháza épülettömbjének energetikai 

korszerűsítése” című pályázatok előkészítése. 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a kiegészített  napirend 
megállapítását. 
 
No: 1  
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 Szavazás: Nyílt  >931< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 14:02:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
122/2009.Kth.  
Munkaterv módosítása. 
 

Határozat 
 

A képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően a 2009. május 25-i ülésén tárgyalja 
az alábbi napirendi pontokat: 
 
1. A szociális igazgatás és szociális ellátás szabályairól szóló 45/2003.(XII.23.) számú 

rendelet módosítása. 
2. A gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosítása.   
3. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata. 
4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat feladatkörének módosítása. 
6. Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása. 
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata Imrehegy község Kecel 

Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodája illetékességi területéhez való csatolásához. 
8. Vakáció Kht. társasági szerződésének módosításához hozzájárulás. 
9. A 0936/6 és 0940/70 hrsz.-ú ingatlanokon bányaszolgalmi jog  alapítása. 
10. Kiskunhalason a Fazekas Gábor utca burkolat bővítése, forgalmi rendjének módosítása a 

LIDL Áruház gépjármű közlekedéséhez. 
11. Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójának kiegészítése. 
12. A 0463/63. hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme. 
13. Az Ipari Parkban összesen 13.381 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 
14. A 8402 hrsz. alatti területből mintegy 150 m2 nagyságú rész megvásárlási kérelme. 
15. Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 
16. Tájékoztató a Halasi Nemes Tanács tevékenységéről. 
17. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel kötendő szándéknyilatkozat. 
18. „Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon” című pályázat benyújtása. 
19. „CÉDE 2009 Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítás” című pályázat benyújtása. 
20. „Nagy-Szeder István utca felújítása” című pályázat benyújtása. 
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21. „Kossuth utca járda felújítása Árpád u. – Katona József u. közötti szakaszon” című 
pályázat benyújtása. 

22. „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése és a Városháza épülettömbjének energetikai 
korszerűsítése” című pályázatok előkészítése. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 

 
 

NAPIREND: 
 

Napirend tárgya:               Napirend előadója: 
 

1. A 2009. évi költségvetést megállapító 7/2009. (III.4.) számú  Dr. Várnai László 
rendelet módosítása.                                                                 polgármester 

 
2. A szociális igazgatás és szociális ellátás szabályairól szóló  Dr. Várnai László 

45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosítása.    polgármester 
 

3. A gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet  Dr. Várnai László 
módosítása.        polgármester 

 
4. A Halasi Városgazda Zrt. 2008. évi beszámolójának  

elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény  Dr. Várnai László 
megadása.         polgármester 

 
5. A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása.   Dr. Várnai László 

polgármester 
 

6. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata.  Dr. Várnai László  
polgármester 

7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási     Dr. Várnai László 
Megállapodásának módosítása.      polgármester 

 
8. Kiskunhalas Város Közbiztonsági Koncepciója (2009-2013)  Dr. Várnai László 

polgármester 
 

9. Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat   Dr. Várnai László 
feladatkörének módosítása.      polgármester 

 
10. Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása.   Dr. Várnai László  

    polgármester 
 

11. 2009/2010. tanévben indítható csoportok, osztályok.   Dr. Várnai László 
polgármester 

12. Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló  
nyilatkozata Imrehegy község Kecel Város Polgármesteri 
Hivatal Okmányirodája illetékességi területéhez való   Dr. Várnai László 
csatolásához.        polgármester 
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13. Vakáció Kht. társasági szerződésének módosításához   Dr. Várnai László 
hozzájárulás.         polgármester 

 
14. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkájáról  Dr. Várnai László 

szóló beszámoló.        polgármester 
 

15. Intézményi felújítási keret felosztása.     Dr. Várnai László 
polgármester 

 
16. A Kiskunhalasi Városmenedzser Non-profit Kft. ügyvezetői  Lukács  László 

tisztség betöltésére pályázat kiírása.     alpolgármester 
 
17. Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeltetése során  Dr. Várnai László 

keletkezett vízterhelési díj visszaigénylése és felhasználása.  polgármester 
 

18. A 0936/6 és 0940/70 hrsz.-ú ingatlanokon bányaszolgalmi  Dr. Várnai László 
jog alapítása.        polgármester       

 
19. Kiskunhalason a Fazekas Gábor utca burkolat bővítése,  Dr. Várnai László 

forgalmi rendjének módosítása a Lidl Áruház gépjármű  polgármester 
közlekedéséhez.      

 
20. Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójának   Dr. Várnai László 

kiegészítése.        polgármester 
 

21. A 0463/63 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme.   Dr. Várnai László  
        polgármester 

 
22. Az Ipari Parkban összesen 13.381 m2 terület megszerzésére  Dr. Várnai László 

vonatkozó kérelem.       polgármester 
 

23. A 8402 hrsz. alatti területből mintegy 150 m2 nagyságú rész  Dr. Várnai László 
megvásárlási kérelme.       polgármester 

 
24. Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó  Dr. Várnai László 

kérelem.         polgármester 
 

25. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működésének   Dr. Várnai László 
vizsgálatáról         polgármester 

 
26. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági társaságai   Dr. Várnai László 

működésének vizsgálatáról.      polgármester 
 
27. Tájékoztató a Halasi Nemes Tanács tevékenységéről.   Dr. Várnai László 

polgármester 
 

28. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel kötendő szándéknyilatkozat. Dr. Várnai László 
polgármester 
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29. „Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon”  Dr. Várnai László 
című pályázat benyújtása.      polgármester 
 

30. „CÉDE 2009 Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítás”  Dr. Várnai László 
 című pályázat benyújtása.      polgármester 
 

31. „Nagy-Szeder István utca felújítása” című pályázat benyújtása. Dr. Várnai László 
polgármester 
 

32. „Kossuth utca járda felújítása Árpád u. – Katona József u.   Dr. Várnai László 
közötti szakaszon” című pályázat benyújtása.    polgármester 
 

33. „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése és a Városháza  Dr. Várnai László 
 épülettömbjének energetikai korszerűsítése” című pályázatok   polgármester 
előkészítése. 

 
34. Interpellációs válaszadás. 
 
35. Képviselői interpelláció. 
 

00001 Új napirendi pont 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A 2009. évi költségvetést megállapító 7/2009. (III.4.) számú rendelet 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Kiegészítésében elmondja, hogy a mai napon megtárgyalandó pályázatok önereje került 
pótlólag beépítésre a költségvetésbe. Csak átcsoportosítást jelent, amit a 4. sz. melléklet 
tartalmaz. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
 
No: 2  
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 Szavazás: Nyílt  >932< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:05:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2009. (V.27.) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2009. (V.27.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító  

7/2009 (III.04) Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról. 
 

1.§ 
A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul: 
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét      7 079 120 E Ft-ban, 

ezen belül: 
- működési célú kiadást     5 631 728 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 
- a személyi kiadásokat     2 150 135 E Ft-ban,  
- a munkáltatót terhelő járulékokat                  671 425 E Ft-ban,  
- a dologi jellegű kiadásokat               1 695 995 E Ft-ban, 
-  céltartalékot              126 388  E Ft-ban, 
-  általános tartalékot          70 000  E Ft-ban, 

 -     államháztartási tartalékot        -  E Ft-ban, 
- az ellátottak pénzbeli juttatását                  -  E Ft-ban, 
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást                   887 785 E Ft-ban, 
- működési célú hitelvisszafizetést                                         30 000  E Ft-ban, 
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- a felhalmozási célú kiadást:     1 447 392 E Ft-ban, 
a kiadásokon belül: 
- az önkormányzat felújításai összegét   141 947 E Ft-ban, 
- az önkormányzat beruházásai összegét           1 081 648 E Ft-ban, 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást               -  E Ft-ban,      
- fejlesztési célú hiteltörlesztését                 71 757 E Ft-ban, 
- céltartalékot       152 040 E Ft-ban 

                  állapítja meg.” 
 
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 823,5 főben határozza meg.  

 
2. § 

 
A R. 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5., 5/12., 7., 7/a. és 11.   számú mellékletei helyébe e 
rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 
 

Záró rendelkezés  
3.§ 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba..” 
  
 

00002 Új napirendi pont 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A szociális igazgatás és szociális ellátás szabályairól szóló 45/2003. 
(XII.23.) számú rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István népjóléti osztályvezető: 
 
Bevetőjében elmondja, hogy az új változat elkészítését indokolta, hogy a Többcélú Kistérségi 
Társulási Tanács május 18-án tárgyalta az eredeti előterjesztést és számadatait több ponton 
módosította. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek az új változatú  
rendelet-tervezet elfogadását. 
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No: 3  
 

 Szavazás: Nyílt  >933< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:07:01 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2009. (V.27.) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 

 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
15 /2009. (V.27.) r e n d e l e t e 

 
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 

45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 
 
 
 

1.§  
 

A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:  
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-
7.) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásainak és ellátásainak térítési díjtételei 
 

Kiskunhalas 

Ellátási forma megnevezése 
Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi  

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi  

Számított 
intézményi 
térítési díj 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
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térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

térítési díj 
(Ft/fő/hónap) 

(Ft/fő/nap) (Ft/fő/hónap) 

150% alatt 97 Ft/fő/adag - 97 Ft/fő/adag - 
150-300% 138 Ft/fő/adag - 138 Ft/fő/adag - 

Étkezés  (853255) 
(nyugdíjmin.) 

300% felett 204 Ft/fő/adag - 204 Ft/fő/adag - 
150% alatt 220 Ft/fő/óra - 220 Ft/fő/óra - Házi 

segítségnyújtás 
 (853233) 

150% felett 269 Ft/fő/óra - 269 Ft/fő/óra - 

Jelzőrendszeres h.s.ny.  (853233) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Ebédszállítás (853233) 50 Ft/fő/adag - -  

étkezéssel 416 Ft - 1.198 Ft - Időskorúak 
nappali int. ell. 
(853266) 

étkezés nélkül 0 Ft - - - 

Időskorúak ápoló-gondozó 
otthoni ell. (859170) 

2.033 Ft 61.000 Ft 3.778 Ft 113.340 Ft 

Demens betegek bentlakásos int. 
ell. (853170) 

2.033 Ft 61.000 Ft 3.505 Ft 105.137 Ft 

Időskorúak átm. ápoló gondozó 
otthoni ell. (853181) 

2033 Ft 61.000 Ft 3.488 Ft 104.644 Ft 

Fogyatékosok otthona (853169) 1700 Ft 51.000 Ft 3.782 Ft 113.461 Ft 
Szoc. 
á l

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Támogató 
szolgálat 
(853288) 

Szoc. nem 
rászorult 

Sz. segítés 200 
Ft 

Szállítás: 25 
Ft/km 

0 Ft 

Sz. segítés 200 
Ft 

Szállítás: 25 
Ft/km 

0 Ft 

Férfi átmeneti hajléktalan szálló 
(853181) 

525 Ft 15.750 Ft 525 Ft 15.750 Ft 

 
 

2.§ 
 

 (1) A rendelet 1.§-a 2009.július  1. napjától lép hatályba.” 
 
 
 

00003 Új napirendi pont 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 4/2005. (II.2.) számú rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
 
No: 4  
 

 Szavazás: Nyílt  >934< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:07:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2009. (V.27.) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
16  /2009. (V.27.)r e n d e l e t e 

 
- a gyermekek védelméről szóló 

4/2005. (II.2.)  számú rendelet módosításáról 
 

1.§  
 

A rendelet térítési díjakról rendelkező 1. sz. melléklet 2) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-
7.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásának térítési díja 
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Kiskunhalas 
 

Ellátási forma megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi  
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi  
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

 
Családok átmeneti otthona I.  
(853181) 

 
Felnőtt: 200 Ft
Gyermek: 100 

Ft 
 

6.000 Ft 
3.000 Ft 

1.027 Ft 30.810 Ft 

 
Családok átmeneti otthona II. 
(853181) 
 

 
Felnőtt: 200 Ft
Gyermek: 100 

Ft 
 

6.000 Ft 
3.000 Ft 

832  Ft 24.963 Ft 

 
2.§ 

 
 A rendelet 1.§-a 2009. július 1. napjától lép hatályba.” 
 
 
 

00004 Új napirendi pont 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2008. évi beszámolójának elfogadása és a vezető 
tisztségviselők részére felmentvény megadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 5  
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 Szavazás: Nyílt  >935< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 14:08:53 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
123/2009. Kth. 
A Halasi Városgazda Zrt. 2008. évi beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők 
részére a felmentvény megadása. 
 

H a t á r o z a t 
 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2008. évi éves 

beszámolóját 87.497 eFt árbevétel mellett, 176.005 eFt mérlegfőösszeggel és 2.449 eFt 
eredménnyel elfogadja és elrendeli annak eredménytartalékba helyezését,  

 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt. 

Igazgatóságának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Bucsi 
Ferenc, Pásztor Gabriella és Dr. Fődi István Igazgatósági tagok (vezető tisztségviselők) 
2008. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezték, ezért részükre a Gt. 30. §. (5) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja. 

 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester, 
Orosz Jánosné költségvetési csoportvezető, 
Dr. Fődi István igazgatósági tag, 
Bucsi Ferenc igazgatósági tag, 
Molnár 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 Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Bevezetőjében elmondja, hogy előzetes egyeztetések alapján született meg az előterjesztés. A 
Városgazda Zrt. igazgatósága, mint vezető szerv megmaradna, csak személyi változás 
történne. Pásztor Gabriella helyett Molnár Ferencet kérné  fel a képviselő-testület. 
Indítványozza, hogy az igazgatóság elnöki teendőit június 1-jével Molnár Ferenc vegye át. Ez 
a vezetési forma 2011. május 31-ig, a 2010-es gazdasági évet lezáró mérleg beadásáig szólna. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 6  
 

 Szavazás: Nyílt  >936< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:12:01 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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124/2009. Kth. 
A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az alábbiak szerint  módosítja a 
Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő  Zrt. Alapító Okiratát  2009. 
június 1. napjától kezdődő hatállyal: 
 
Az Alapító Okirat IV. 13. 13.1 pontjának  új szövege: 
 
13. Igazgatóság 
13.1. A társaság vezetésére 2009. június 1. napjától 2011. május 31-ig  napjáig terjedő időre 
3 tagú igazgatóságot választ. 
 
Az igazgatóság tagjai: 
Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14., lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, 
Korvin u. 56.) 
Molnár Ferenc  (Bácsalmás, 1961.08. 22., an.: Horváth Eszter, lakcíme: Kiskunhalas, 
Garbai Sándor utca 4/C. III.e.9.). 
 
Az alapító az igazgatóság elnökévé Molnár Ferenc  (Bácsalmás, 1961.08. 22., an.: Horváth 
Eszter, lakcíme: Kiskunhalas, Garbai Sándor utca 4/C. III.e.9.) igazgatósági tagot választja 
meg. 
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza. 
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester, 
Kristóf Sándorné aljegyző, 
Dr. Fődi István igazgatósági tag, 
Bucsi Ferenc igazgatósági tag, 
Molnár Ferenc igazgatósági tag 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
Alapító Okirat 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

2009. május 25. 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, 

amelyet az 1. pontban megjelölt alapító az alábbiak szerint alapított a 2006. évi IV. tv. 
alapján: 

 
I. 

ALAPÍTÓ, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE,  
TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 
1. A részvénytársaság alapítója: 
 
A jelen társaság alapítója: 
1.1.    (Cég)név:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviseli:  Dr. Várnai László polgármester 
Székhely:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Adószáma:  15338806-2-03 

Ezen alapító okirat aláírásával is kötelezi magát, hogy a részvénytársaság alapításkori 
alaptőkéjét kitevő összes részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maga veszi át. 
 
2. A társaság cégneve: 
 

HALASI VÁROSGAZDA Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
Rövidített neve:   HALASl VÁROSGAZDA Zrt. 
 
3. A társaság székhelye, telephelye: 

A társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 
A társaság telephelye:  6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9. 

4. A társaság időtartama: 

4.1. A társaság határozatlan időre alakul. 

4.2. Előtársasági megállapodás: 
A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjával kezdi meg. Amennyiben ezen időpontig az 
alapításkor nem látható okok miatt a részvénytársaság cégbejegyzése nem történik meg, úgy a 
részvénytársaság tevékenységét 2007. július 01. napjától előtársaságként azonnal megkezdi. 
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Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése 
iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig 
hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 
 
5. A társaság tevékenységi köre: 
 

01.13 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

01.19 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

01.30 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése 

01.61 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.63 '08 Betakarítást követő szolgáltatás 

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás 

18.12 '08 Nyomás (kivéve: napilap) 

18.13 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

18.20 '08 Egyéb sokszorosítás 

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése 

41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 

42.11 '08 Út, autópálya építése 

42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  

42.91 '08 Vízi létesítmény építése  

42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 

43.11 '08 Bontás 

43.12 '08 Építési terület előkészítése 

43.13 ’08 Híd, alagút építése 

43.21 ’08 Villanyszerelés 

43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  

43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

43.31 '08 Vakolás 

43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

43.33 '08 Padló-, falburkolás 

43.34 '08 Festés, üvegezés 

43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
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43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése 

43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

55.20 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 

56.30 '08 Italszolgáltatás 

58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység 

63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- '08 Ingatlanügynöki tevékenység 

- 20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

- 21'08 PR, kommunikáció 

- 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 

73.12 '08 Médiareklám 

73.20 '08 Piac- és közvélemény-kutatás 

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése 

77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.21 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

77.31 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése 

77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

80.20 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 

81.10 '08 Építményüzemeltetés 

81.21 '08 Általános épülettakarítás 

81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 

81.29 '08 Egyéb takarítás 

81.30 '08 Zöldterület-kezelés 

82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.91 '08 Követelésbehajtás 
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82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás 

85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 

93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 

93.13 '08 Testedzési szolgáltatás 

93.19 '08 Egyéb sporttevékenység 

93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

94.99 '08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
6. A társaság fő tevékenysége: 

64.20 '08 Vagyonkezelés (holding) 
 

II. 
A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK 

 
7. A társaság alaptőkéje, részvények: 
 
7.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amely 76.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból és 

24.000.000 Ft apport hozzájárulásból áll. 
 
7.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása: 
 
- 500 db, egyenként 200.000 Ft névértékű 200.000 Ft kibocsátási értékű, egy 
részvénysorozatú, névre szóló törzsrészvény. 
 
8. A részvények megosztása: 
 
A társaság alaptőkéjét az alapító az alábbiak szerint szolgáltatja és ennek megfelelően az 
alaptőkét kitevő valamennyi részvényt a következő arányban és módon vásárolja meg: 
- Kiskunhalas Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 76.000.000 Ft készpénz, és 
24.000.000 Ft apport, amelynek ellenében 500 db 200.000 Ft névértékű, névre szótó 
törzsrészvény illeti meg. 
 
9. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése: 
 
9.1. A részvények készpénzellenértékeként az alapító a jelen alapító okirat aláírásától 

számított 30 napon belül köteles befizetni az átvenni vállalt részvények névértékének 
100%-át, így összesen 100.000.000,-Ft-ot a Raiffeisen Bank Zrt-nél megnyitott letéti 
számlára. 

 
9.2. Az esedékes készpénz-befizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a társaság 

vezérigazgatója 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni 
kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi.  
A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő 
lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek.  
Erről a társaság igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a részvényes, 
akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni 
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hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a 
polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 

 
10. A részvények előállítása és annak formai kellékei: 
 
10.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve 

szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv 
vezetéséről az igazgatóság köteles gondoskodni. Az a részvényes, aki a részvény 
eladásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a késedelem idejére napi 
10.000 Ft kötbért köteles fizetni a társaságnak. 

 
10.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált 

értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Gt. és a Tpt. előírásai az 
irányadók. 
Dematerializált értékpapír kibocsátása estén a kibocsátónak egy példányban - 
értékpapírnak nem minősülő - okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza: 
 
a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi 
tartalmi kellékét, 
b) a kibocsátásról szóló döntést, 
c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét, 
d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és 
e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság 
igazgatósága két tagjának aláírását.  
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a 
tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla 
tartalmazza. 

 
III.  

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 
 

11. A társaság cégjegyzésének módja: 
 
11.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy 

nyomtatott cégnév fölé a cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag egy másik igazgatósági 
taggal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően azzal, 
hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig Dr. Fődi István 
igazgatósági tag. 
A társaság bankszámlái felett a rendelkezési jogot az igazgatóság tagjai ugyanilyen 
módon gyakorolják. 

 
11.2. Cégjegyzésre jogosultak: 

Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14. lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
együttesen  
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 
Kiskunhalas, Korvin u. 56.) együttesen 
Pásztor Gabriella (Kiskunhalas, 1978.05.19., lakcíme: 6723 Szeged, Agyagos u. 14/A. 
I/3.) együttesen.  

 
IV.  
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A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

12. Közgyűlés: 
 
12.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. 

 
12.2. A közgyűlés összehívásának módja: 
A közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra 
jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek 
meghívót küld.  

 
A meghívónak tartalmaznia kell: 
- a társaság nevét és székhelyét; 
- közgyűlés helyét és idejét; 
- a közgyűlés napirendjét; 
- a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban előírt feltételeket; 
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét. 

12.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja: 

A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati 
joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő 
végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. 

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a szavazólapok felmutatásával történik.  
Az alaptőke legalább 60%-át képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos 
szavazást kell elrendelni. 

A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló 
bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről szóban jelentést tesz, amelyet a 
közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás - a közgyűlés eltérő döntése hiányában - határozati 
javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati 
javaslatról kell szavazni. 

A közgyűlés olyan határozata, amelyhez a Gt. az érintett részvényesek külön hozzájárulását 
kívánja meg, akkor válik érvényessé, ha a szóban forgó részvényfajtát képviselő részvényesek 
legalább háromnegyedes többsége külön hozzájárult. A külön hozzájárulást a közgyűlési 
napirendi pont tárgyalása és szavaztatása előtt kell - az alábbi eljárási mód mellett - 
beszerezni az érintett részvényesektől: 

Az érintett részvényesek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal írásban szavaznak az előzetes 
hozzájárulás tárgyában. A szavazásra felszólító levélben meg kell jelölni a szavazás 
leadására megadott határidőt és azt, hogy amennyiben ezen határidő alatt nem nyilatkozik a 
részvényes, úgy tekintendő, mint aki a külön hozzájárulását megadta. 

A szavazati jog mértéke: a részvényeseket - a részvények névértékéhez igazodóan - 200.000 
Ft-ként egy szavazat illeti. 

A közgyűlés előzetes jóváhagyó határozata szükséges a társaság cégbejegyzésétől számított 2 
éven belül a társaság és az alapító, valamint a társaság és a szavazati jogok legalább 10%-
ával rendelkező részvényese közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez. 

22 



 
12.4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a Gt. 231. § (2) meghatározottakon túl: 
- Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,  
- általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása, 
- igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása, 
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, 
ingatlan megterheléséről, vásárlásáról való döntés, 
- gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése, 
- igazgatóság részére felmentvény megadása. 
 
A Gt. 284. § (2) bekezdése alapján, ahol a jelen alapító okirat közgyűlést említ, azon a 
részvényes Önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni. 
 
13. Igazgatóság 
 
13.1. A társaság vezetésére 2009. június 1. napjától 2011. május 31-ig  napjáig terjedő időre 
3 tagú igazgatóságot választ. 
 
Az igazgatóság tagjai: 
Bucsi Ferenc (Soltvadkert, 1958.07.14., lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.) 
Dr. Fődi István (Kisszállás, 1956.05.09. anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, 
Korvin u. 56.) 
Molnár Ferenc  (Bácsalmás, 1961.08. 22., an.: Horváth Eszter, lakcíme: Kiskunhalas, 
Garbai Sándor utca 4/C. III.e.9.). 
 
Az alapító az igazgatóság elnökévé Molnár Ferenc  (Bácsalmás, 1961.08. 22., an.: Horváth 
Eszter, lakcíme: Kiskunhalas, Garbai Sándor utca 4/C. III.e.9.) igazgatósági tagot választja 
meg. 
Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a Gt. szabályozza. 
Az igazgatósági tagok feladataikat megbízásos jogviszonyban látják el. 
 
13.2. Az alapító az igazgatóság tagjai közül Dr. Fődi István igazgatósági tagot (Kisszállás, 
1956.05.09., anyja neve: Kazi Jolán, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 56.) a társaság 
napi operatív irányításával, munkaszervezetének vezetésével bízza meg. 
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Fődi István igazgatósági tag 
önállóan gyakorolja, kivéve a társaság önálló ágazatainak vezetőit, akik felett a munkáltatói 
jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja. 

 
13.3. Az igazgatóság feladatát és hatáskörét, működési rendjét az alapító tulajdonos 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Igazgatósági 
ügyrendben állapította meg. 
 
13.4. Az igazgatóság részére adható felmentvény: 
A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni az 
igazgatóság előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi pont 
keretében a közgyűlés határoz arról, hogy az igazgatóság részére megadja – e a Gt. 30. §. (5) 
bekezdésében írt felmentvényt.  
A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság az értékelt időszakban 
a munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. 
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14. A felügyelő bizottság: 

14.1. A felügyelő bizottság 5 tagból áll. Az első felügyelő bizottságot az alapító a jelen alapító 
okirat 16. pontjában nevezi ki 5 évre.  Ezt kővetően a felügyelő bizottságot a Gt. 31. §-ban 
foglalt kivételével a közgyűlés választja 5 üzleti évre. 

15. A könyvvizsgáló: 

15.1. Az alapító által kinevezett könyvvizsgáló megbízása 2012. december 31. napjáig szól. 
 
16. A felügyelő bizottsági tagok és a Társaság első könyvvizsgálója: 
 
Az alapító a társaság felügyelő bizottságának a tagjait, valamint a társaság első 
könyvvizsgálóját az alábbiak szerint jelöli ki: 
 
a) Az első felügyelő bizottság tagjai: 
Lukács László (Czweiner Magdolna)  6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 52.  
Máté Lajos (Ván Katalin)    6400 Kiskunhalas, Pandúr u. 2.  
Dr. Nagy Lajos (Kecskés Margit)   6400 Kiskunhalas, Szilády u. 26. 
 
2008. november 1-től megválasztott felügyelő bizottság tagjai: 
 
Horváth Mihály (Lógó Mária)   6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné t. 10. I/1. 
Jekő Attila (Dr. Tóth Mária)   6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6. I/4. 
 
b) A könyvvizsgáló: 
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: Rózsáné Takács Szilvia (an.: Kiss 
Zsuzsanna) 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szám alatti lakos. Könyvvizsgálói Kamarai 
tagsági száma: 005982 
 
17. A társaság hirdetményei: 
 
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé. A jogszabályban előírt 
esetekben a társaság a hirdetményeit a Cégközlönyben és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi. 
 
18. Az alapítás várható költségei: 
 
A társaság alapításának várható eljárási költségeit az alapító 275.000 Ft összegben 
határozza meg, amely 100. 000 Ft illetékből, 25. 000 Ft közzétételi díjból, valamint 125. 000,-
Ft + 20% (25. 000 Ft) ÁFA ősszegű ügyvédi költségből áll. 
 
19. Záró rendelkezések: 
 
19.1. A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 174/2007. 

(VI.18.) számú alapítói határozatán, a 372/2007. (XII.17.) módosító határozatán, a 
46/2008. (XI.25.) módosító határozatán, a 77/2008. (III.31.) módosító határozatán, a 
229/2008 (IX.01.), a 230/2008 (IX.01.) számú, a 263/2008 I.) (IX.29.), a 263/2008 II.) 
(IX.29.), a 300/2008 (X.27.), valamint a ....../2009 (III.30.)  számú határozatán alapul. 
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19.2. A jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben 
a Gt., a Ptk. és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az 
irányadóak. 

 
A jelen alapító okiratot a társaság alapítói, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el 
és írták alá. 
 
Kiskunhalas, 2009. június ... 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Gratulál az igazgatóság megválasztott tagjainak és az elkövetkező két évre jó munkát kíván 
nekik.  Az igazgatóság tagjainak  megválasztásával megnyílik a lehetőség a stratégiai tervek 
elkészítésére.  
 

00006 Új napirendi pont 
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Miért ilyen későn kerül az előterjesztés a képviselő-testület elé, amikor január 1-jén lépett 
hatályba a 2008. évi CV. törvény? 
 
Kristóf Sándorné aljegyző: 
 
A  2008. évi CV. törvény, 2009. január 1- jén lépett hatályba. 
Amennyiben a képviselő-testület a mai ülésén dönt az Alapító Okiratról, akkor határidőn 
belül történik, mert  június 1-jétől lépne az új Alapító Okirat hatályba. 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 7  
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 Szavazás: Nyílt  >937< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:15:58 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22   95.65%   91.66% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.35%     4.17% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
125/2009. Kth. 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata. 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Kiskunhalas Város  Képviselő-testülete  „a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve Kiskunhalas  Város Polgármesteri 
Hivatala közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s a Város 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal a mellékletben foglaltak  
szerint elfogadja: 

 
2.) Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  2009. július 1-től hatályon kívül helyezi 
Kiskunhalas  Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát elfogadó 171/2008.sz. 
határozatot. 

 
3.) Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  felkéri  a polgármestert, hogy nyújtson be 
kérelmet a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális  Igazgatóságához - az 1. pontban 
hozott döntésről a határozat és az alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester, 
Dr. Ferenczi Mária  jegyző, 
Kristóf Sándorné aljegyző, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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KISKUNHALAS  VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 38. § (1) bekezdése, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt 
felhatalmazás alapján Kiskunhalas  Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) 
Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
1. A hivatal neve, székhelye: 
 
1.1. A hivatal megnevezése:        Kiskunhalkas  Város Polgármesteri Hivatala 
1.2. A hivatal székhelye:      6400 Kiskunhalas, Hősök tere l. 
1.3. A hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: …………… 
 
2. A hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
A hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény értelmében az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 
 
3. A hivatal  alaptevékenysége: 
 
3.1. Az alaptevékenység szakágazati rend szerinti száma, megnevezése: 
       841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
       tevékenysége 
 
3.2. A hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrendi besorolása 
       szakfeladat száma és megnevezése szerint: 
01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 

63121-1   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

75114-2  Területi igazgatási szervek tevékenysége 

75115-3  Önkormányzatok és többcélú kistérségi  társulások igazgatási tevékenysége 

75116-4  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

75117-5  Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással  kapcsolatos feladatok végrehajtása 

751296 Máshova nem sorolt szervek tevékenysége 

75167-0 Polgári védelmi tevékenység 

75182-3 Vízügyi  szakigazgatás 

75184-5 Város- és  községgazdálkodási szolgáltatás 

75187-8 Közvilágítási feladatok 

75192-2 Önkormányzatok és több célú kistérségi társulások elszámolása 
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75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi  társulások feladatra nem tervezhető 

elszámolása 

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

851967  Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

85201-8 Állategészségügyi tevékenység 

85331-1  Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

92402-5 Verseny- és élsport 

92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 

3.3. A hivatal kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 
       A hivatal kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
4. A hivatal illetékessége: 
 
Kiskunhalas  Város közigazgatási területe, valamint azon települések, melyekkel kapcsolatban  
jogszabály területi feladatellátást állapít meg 
 
5. A hivatal irányító szervének neve, székhelye: 
                     Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete 
                    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
6. A hivatal típus szerinti besorolása: 
 
6.1. A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
 
6.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó 
       költségvetési szerv  
 
7. A hivatal vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A képviselő-testület  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint – pályázat alapján -, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A 
kinevezés  határozatlan időre szól. A hivatalt a jegyző vezeti. 
 
8. A hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.  törvény, a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény.  
 
9. A hivatal előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: 
 
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
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ZÁRADÉK:  
- Kiskunhalas  Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Kiskunhalas Város 

Képviselő-testülete  a 2009. május 25-i ülésnapján ….../2009. (V.25.) kth. számú 
határozatával hagyta jóvá. Hatálybalépésének időpontja: 2009. július 1. 

 
- Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kiskunhalas Város 

Polgármesteri Hivatala 171/2008.kth.sz.  határozattal elfogadott alapító okirata. 
 
 
Kiskunhalas, 2009. május 25. 
 
 

00007 Új napirendi pont 
 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 8  
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 Szavazás: Nyílt  >938< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:16:47 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
126/2009. Kth. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen 
módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
jóváhagyja, miszerint a Társulási Megállapodás I. fejezete „Önkormányzati közszolgáltatási 
feladatok” kiegészül ) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység feladattal. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató irodavezető, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00008 Új napirendi pont 
 
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Közbiztonsági Koncepciója (2009-2013) 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Hosszú hónapok alatt készültel a Közbiztonsági Koncepció. Az előző testületi ülést 
megelőzően a bizottságok már megtárgyalták és 35 civil szervezet véleményezte. A beérkezett 
javaslatokkal Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető kiegészítette az előterjesztést. 
Meglepetéssel értesült arról, hogy az Ügyrendi Bizottság további egyeztetéseket javasolt. 
Tudomása szerint a félreértések azóta tisztázódtak, ezért javasolja, hogy ne vonják vissza az 
előterjesztést, hanem tárgyalja meg a képviselő-testület. A szükséges társadalmi egyeztetések 
dokumentáltan megtörténtek. 
 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A gyakorlat is azt mutatja  és az előterjesztésből is kitűnik, hogy a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak jó a kapcsolata a rendőrséggel.  
Hódmezővásárhelyen 6 fő körzeti megbízott szolgál. Kiskunhalason van-e erre lehetőség? 
Az osztályvezető úr megfelelőnek tartja-e a mezőőrség létszámát?  
A rendőrség továbbra is segíti a mezőőrök  járőrözését? 
 
Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy meg kell vizsgálni a hódmezővásárhelyi 
példát, ahol a rendőrség és az önkormányzat összefogásán alapul ez a fejlesztés a 
közbiztonsági koncepciójuk  keretében. Hétvégén beszélt egy szaktekintéllyel, aki elmondta, 
hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: ORFK) támogatja a körzeti 
megbízotti rendszer visszaállítását és keresik a megoldást.   
Két feltétel meglétét tartja fontosnak a mezőőrségnél. Az egyik a 24 órás járőrözés, a másik a 
két fős járőrök alkalmazása, ami nagy mértékben garantálja az intézkedés biztonságát. A 10 
fős mezőőri létszámot támogatja, amit anyagi okok miatt 6 főre csökkentettek. Mai egyeztetés 
alapján talán megtalálták a létszám 2 fővel történő emelésének lehetőségét. Így nemcsak az 
éjszakai szolgálatban lenne biztosított a 2 fős járőrszolgálat, hanem a nappali műszakban is. 
Ez azért fontos, mert az utóbbi időben  nem állnak meg autóval a szabálytalankodók az 
intézkedő mezőőrnek. Előfordul, hogy a fatolvajokat is üldözniük kell. Időszerű a mezőőrség 
létszámának növelése. 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Üdvözöl minden kezdeményezést, ami Kiskunhalas város közbiztonságát javítja, ugyanakkor 
szkeptikus is, mert az előterjesztés túl sok feladatot tartalmaz, valamint néhol túlzottan 
részletes. Megítélése szerint ez a szervezet ezt a jelenlegi létszámával képtelen ellátni. A 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is az a vélemény 
alakult ki, hogy azon feladatokat kevésbé hatékonyan lehet ellátni, melyeknek sok a felelőse. A 
kiemelt fontosságú részeket a későbbiekben is kiemelten kell kezelni. A koncepció nem 
tartalmaz költségvetést, de a benne szereplő táblázat végrehajtása sok millió forintba kerül. 
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Fontossági sorrend felállítását tartja szükségesnek. A költségvetési koncepció idejére ki kell 
dolgozni a megvalósítás költségvetési vonzatát, valamint ütemezését. 
 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Elhangzott, hogy jól előkészített az előterjesztés. Tudomása szerint 21 civil szervezet, 
intézmény érintett a végrehajtásban. Velük volt-e egyeztetve és a finanszírozás biztosított-e? 
Mi lesz végrehajtható belőle? A 2010-es költségvetésben az anyagi hátteret biztosítani kell. 
Úgy tudja, hogy a civil szervezetekkel nem történt egyeztetés a 2009-ben végrehajtandó 
feladatokról. Az idén rendelkezésre áll-e a szükséges anyagi forrás? Támogatja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Korábbi interpellációja és napirend előtti felszólalásai utaltak a közbiztonsággal 
kapcsolatban felmerült kérdésekre. A köztéri kamerarendszer kiépítését is régóta támogatja. 
Örül a koncepció elkészültének, valamint annak, hogy a köztéri kamerarendszer kiépítése a 
prioritások között szerepel.  Egyetért a korábbi hozzászólókkal abban, hogy a feladatok 
évenkénti ütemezése hiányzik az előterjesztésből. Ennek ellenére bízik abban, hogy a 
koncepció elfogadását követően a pályázatot kiírják és az anyagi háttér is megteremtődik. 
Azért fontos ez a kérdés, mert a kamerával ellátott helyekre nem feltétlenül szükséges járőrt 
küldeni. Ezáltal a kamerával nem rendelkező városrészekben sűrűbben tudnak megjelenni a 
járőrök. A szubjektív közbiztonság érzése növekedni fog. Az elkövetők azokat a helyeket 
keresik fel, ahol nincs kamerarendszer, mert nagyobb az elrejtőzés lehetősége. A nagyobb 
szomszédos városokban már működik a kamera. Reméli, hogy a koncepcióban 
megfogalmazott feladatok ténylegesen elvégzésre kerülnek. A szabad ég alatt parkoló autósok 
nagyobb biztonságban érezhetik gépjárműveiket az eltulajdonítástól és az éjszakai 
rongálásoktól. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Örömmel hallja a mezőőrség létszámának emelését. A 10 fős létszámot is kevésnek tartja. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy másfél héttel ezelőtt a Kiskun-Önkormányzatok 
Szövetsége ülésén ő és Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető is részt vett. Szabadszállás 
polgármestere készített egy anyagot az önkormányzati rendőrség témakörében. A vélemények 
megoszlottak ennek szükségességéről. Azt a döntést hozták, hogy a Kiskun Önkormányzatok 
Szövetsége indítványozza a törvénymódosítást és kéri megvizsgálni egy önkormányzati 
rendőrség létrehozását. Sok településen a körzeti megbízotton felül szükség lenne még olyan 
hatósági emberekre, akik elősegítik a közbiztonságot. 
 
Csáki László képviselő: 
 
Javasolja az előterjesztőnek, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kiskunhalason működő őrző-védő 
cégekkel. A három polgárőr szervezettel való koordinálást kéri a hatékonyabb ellenőrzések 
érdekében.  
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 9  
 

 Szavazás: Nyílt  >939< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 14:33:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
127/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Közbiztonsági koncepciója (2009-2013) 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Közbiztonsági Koncepciója 
(2009-2013) tervezetet elfogadja, és felkéri a közreműködőket az abban foglalt feladatok 
végrehajtására. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Törőcsik Dávid  Rendészeti Osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzottak figyelembevételét és a mezőrség létszámának 2 fővel történő emeléséről 
mielőbb előterjesztés elkészítését kéri Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezetőtől.  
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00009 Új napirendi pont 
 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat feladatkörének 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 10  
 

 Szavazás: Nyílt  >940< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:34:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
128/2009. Kth. 
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat feladatkörének módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete kezdeményezi a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
Szakszolgálat átalakítását olyan módon, hogy a szakszolgálati feladatellátás egészüljön ki a 
gyógytestnevelés feladatok ellátásával, mely feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi 
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Társulás illetékességi területén is végezheti. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt 
a szükséges intézményi dokumentumok átdolgozására, a legitimációs eljárás lefolytatására és 
megbízza a Polgármestert a szükséges szakértői vélemények beszerzésével, a kistérségi 
megállapodás előkészítésével. A szükséges egyeztetések lefolytatása, a szakvélemények 
beszerzése után a Képviselő-testület 2009. júniusi ülésén dönt a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 
Logopédiai Szakszolgálat átalakításáról további működési rendjének a megszabásáról 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Varga Margit intézményvezető, 
Fődi Gabriella Kistérségi Humánszolgáltató irodavezető, 
Dr. Várnai Lászlóné Szűts József Általános Iskola igazgatója, 
Kerekes Katalin Felsővárosi Általános Iskola igazgatója, 
Nagy-Czirok Lászlóné Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója, 
Kovács Sándor Kertvárosi Általános Iskola vezetője, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00010 Új napirendi pont 
 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Hasonló okokból kerül sor az alapító okiratok módosítására, mint a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratánál. 2009. január 1.-től hatályos a törvényi szabályozás, mely utasította az 
illetékes minisztériumokat a szükséges rendeletalkotásra. Ezzel a nagy volumenű munkára 
való   felkészítéssel   a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerveit bízták meg.  Bács-
Kiskun megyében április utolsó hetében tartottál meg a felkészítést. A szakfeladatok számának 
és tartalmának változása okozott késedelmet. Az előterjesztés bevezetőjében jelezte, hogy 
szeptemberben újra kell tárgyalni az alapító okiratokat a szakfeladatszámok módosítása 
miatt. Tartalmilag érdemi változásra nem számítanak. 
A Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát  új változatban készített el, mert a 
Könyvtári Felügyelet azt kérte, hogy az alapító okirat tartalmazza a vonatkozó jogszabályi 
hivatkozásokat. 
 

Kérdések 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >941< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:38:55 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
129/2009. Kth. 
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okirata módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS 
LOGOPÉDIAI SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
 Szakszolgálat 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
3. Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia 

4. Rövidített neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Logopédia 
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5. Tagintézménye: Bajza Utcai Tagóvoda 
 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 
6. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
8. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
10. Maximális gyermeklétszám: 343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely 
 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde  256 óvodai férőhely (2 db 20, 3db 22 és 6 db 25 fős  
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda  csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely 
 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde  87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely 
Bajza Utcai Tagóvoda   (3 db 29 fős csoportszoba) 
 
11. Szakágazati számjel: 851020 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
- Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 80111-5). 
- Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, továbbá a 

megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő) gyermekek integrált óvodai 
nevelése (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80112-6) 

- Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80591-5) 

- Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80591-5) 

- Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5). 
- Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1) 
- Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 80111-5) 
- Korai fejlesztés (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 75195-4) 
- Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2) 
- Logopédiai szakszolgálat (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80521-2), 
Kiegészítő tevékenysége: 
- Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0 ) 
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2) 
- Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység 

(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
15.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv 
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16.Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 
7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint intézményegysége 
vonatkozásában a Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2. sz. alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan a 
rajta található 444 m2 épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
20. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az 
nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
21. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának ellátásakor 
a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe 
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. 
Bölcsődei ellátás tekintetében Kiskunhalas város illetékességi területe a felvételi körzet. Az 
intézmény logopédiai feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi 
területén végzi. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 347/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető, 
Varga Margit Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
130/2009. Kth. 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1979-ben létesített Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 
3. Rövid neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 

4. Rövidített neve: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 

5. Tagintézményei: Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar u. 16. 
 Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21. 
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Szilády Á. u. 
 12. 
6. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
8. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
10. Maximális gyermeklétszám: 227 óvodai férőhely 10 fő bölcsődei férőhely 
 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde 76 óvodai férőhely 
Ady Endre Utcai Tagóvoda  (24 és 2 db 26 fős csoportszoba) 
  
Napsugár Óvodák és Bölcsőde 48 óvodai férőhely 
Magyar Utcai Tagóvoda  (2 db 24 fős csoportszoba) 
 
  
Napsugár Óvodák és Bölcsőde 52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fõs csoportszoba) és 10 
Szilády Áron Utcai Tagóvoda bölcsődei férőhely 
 
 
 
 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde 51 óvodai férőhely 
Átlós Utcai Tagóvoda   (25 és 26 fős csoportszoba) 
 
11. Szakágazati számjel: 851020 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80111-5) 
Oktatási célok és egyéb feladatok: a cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi 
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80591-5) 
Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, 
beszédfogyatékos, továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) 
gyermekek integrált óvodai nevelése (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80112-6) 
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Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5). 
Bölcsődei gyermekellátás (TEÁOR szám: 88.91, Szakfeladatszám: 85321-1) 
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5) 
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2) 
Kiegészítő tevékenysége: 
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 75195-2), 
Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység 
(TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
15.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önállóan működő költségvetési szerv. 
16.Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 
m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint intézményegysége vonatkozásában a 
Kiskunhalas Magyar u. 16. sz. alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a rajta található 171 m2 
épülettel, a Kiskunhalas Átlós u. 21. sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta 
található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á. u. 12. sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 
ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda 
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
20. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az 
nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
21. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
22. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése 
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe 
a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 348/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető, 
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Ácsné Fehér Klára Napsugár Óvodák és Bölcsőde vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
131/2009. Kth. 
Százszorszép Óvodák Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1981-ben létesített Százszorszép Óvodák alapító 
okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Százszorszép Óvodák 
2. Székhelye:  Kiskunhalas, Vasút u. 2. 
3. Rövidített neve: Százszorszép Óvodák 

4. Tagintézményei: Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5. 
 Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 
5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
6. Típusa: Óvoda 
7. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
8. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
9. Maximális gyermeklétszám: 294 óvoda férőhely 
Százszorszép Óvodák 72 óvodai férőhely 
Vasút utcai Tagóvoda (17,25 és 30 fős csoportszoba) 
 
Százszorszép Óvodák 87 óvodai férőhely 
Lomb Utcai Tagóvoda (3 db 29 fős csoportszoba) 
 
Százszorszép Óvodák 135 óvodai férőhely 
Felsővárosi Tagóvoda (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba) 
 
10. Szakágazati számjel: 851020 
11. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
Az óvoda alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80111-5) 
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80111-5) 
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Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbségi óvodai nevelés (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80591-5) 
Óvodai integrációs fejlesztő felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80111-5). 
Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55231-2) 
Kiegészítő tevékenysége: 
 Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
12. Vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
13. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
14. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önállóan működő költségvetési szerv. 
15. Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 
m2 ingatlan a rajta található 270 m2 épülettel, valamint intézményegységei vonatkozásában a 
Kiskunhalas Lomb u. 5. sz. alatti 5193 hrsz.-ú 5633 m2 ingatlan a rajta található 884 m2 
épülettel, továbbá a Kiskunhalas, Szabadság tér 3. sz. alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 ingatlan a 
rajta található 555 m2 épülettel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda 
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az 
nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, a közoktatási törvényben foglaltak alapján.  
A Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
szerint a munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja. 
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése 
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe 
a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat gyermekeket. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 349/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető, 
Nyerges Pálné Százszorszép Óvodák vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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132/2009. Kth. 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1972-ben létesített Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1 Intézmény neve: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 1. 
3. Rövidített neve: Fazekas Általános Iskola 
4. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
5. Típusa: általános iskola 
6. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
8. Munkarend: nappali 
9. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
10. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 306 tanuló 
 5-8. évf. 300 tanuló 
 összesen: 606 tanuló 
11. Szakágazati számjel: 852010 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali 
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt. 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80121-4) 
Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80511-3) 
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi 
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5) 
- Diáksport (TEÁOR szám: 93.12, Szakfeladatszám: 92403-6) 
- Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7) 
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80121-4) 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80121-4) 
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Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel 
küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80122-5) 
Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenysége: 
- Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
- Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5) 
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 
m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel.  
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés 
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat tanulókat. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a  121/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Nagy-Czirok Lászlóné Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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133/2009. Kth. 
Felsővárosi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1912-ben létesített Felsővárosi Általános Iskola 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény:  Felsővárosi Általános Iskola 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 
3. Rövidített neve: Felsővárosi Általános Iskola 
4. Típusa: általános iskola 
5. Telephelye: Kiskunhalas, Szabadság tér 5. 
6. Tagozata: felnőttoktatás 
7. Tagintézménye: Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 

általános iskola 1-8. évfolyamon 
8. Tagintézmény székhelye: Pirtó, Rákóczi u. 2. 
9. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
10. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Társulás 
 (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a társulási szerződésben 
 foglaltak alapján 
11. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben 
 foglaltak alapján 
12. Munkarend: nappali 
 levelező 
13. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
14. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 337 tanuló 
 5-8. évf. 390 tanuló ebből 
 Pirtói Tagintézmény 1-8. évf. 120 tanuló 
 összesen 847 tanuló 
 Felnőttoktatás 30 fő 
15. Szakágazati számjel: 852010 
16. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
- Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali 

tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt. 
- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 80121-4) 
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- Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80511-3) 

- Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, 
kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-
5) 

- Oktatási célok és egyéb feladatok: német kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi 
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5) 

- Iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80123-6) 
- Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6) 
- Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7) 
- Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 80121-4) 
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 

80121-4) 
- Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel 
küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR 
szám: 85.20, Szakfeladatszám: 80122-5) 

- Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenysége: 
- Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
- Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99,Szakfeladatszám: 52691-5) 
- Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR szám: 85.20 Szakfeladatszám: 930932) 
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az oktatási ügyekkel foglalkozó 
bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az iskola 
igazgatójának kinevezésekor a Kiskunhalas-Pirtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás 
társulási szerződésében foglaltak szerint kell eljárni. 
18. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
19. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
20. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
20. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 
m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola, tornaterem, ebédlő épülettel, továbbá a 
Szabadság tér 5. sz. alatti 2167 hrsz. számú 953 m2 területű ingatlan a rajta található 130 m2 
alapterületű épülettel. A Pirtói Tagintézmény vonatkozásában: Pirtó Rákóczi u. 2. sz. alatti 37 
hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-8 évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartók vagyonrendelete 
alapján. 
21. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
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22. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a  vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
23. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés 
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város illetve Pirtó 
község közigazgatási területe a fenntartók által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad 
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 227/2008. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Kerekes Katalin Felsővárosi Általános Iskola igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
134/2009. Kth. 
Kertvárosi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az  1990. 09. 01-én létesített Kertvárosi Általános Iskola 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve:  Kertvárosi Általános Iskola 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 
3. Rövidített neve: Kertvárosi Ált. Isk. 
4. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
5. Típusa: általános iskola 
6. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
8. Munkarend: nappali 
9. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
10. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 208 tanuló 
 5-8. évf. 270 tanuló 
 összesen 478 tanuló 
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11. Szakágazati számjel: 852010 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali 
tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást is nyújt. 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80121-4) 
Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80511-3) 
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi 
oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5) 
Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6) 
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7) 
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80121-4) 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80121-4) 
Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel 
küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80122-5) 
 5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási megállapodás 
alapján 

 Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenysége: 
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 75195-2), 
Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2884/1 hrsz-ú 
15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és tornaterem épülettel, továbbá gyakorló 
kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel.  
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott  eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
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akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés 
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 
területe, Imrehegy község közigazgatási területe a Kiskunhalas város és Imrehegy község által 
kötött oktatási megállapodásnak megfelelően, a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat tanulókat. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 123/2008 Kth. számú határozatát. 

 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Kovács Sándor Kertvárosi Általános Iskola igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
135/2009. Kth. 
Szűts József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
 
 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZŰTS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1913. 09. 1-jén létesített Szűts József Általános Iskola 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Szűts József Általános Iskola 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Köztársaság u. 9. 
3. Rövidített neve: Szűts J. Ált. Iskola 
4. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
5. Típusa: általános iskola 
6. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
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8. Munkarend: nappali 
9. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
10. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 234 tanuló 
 5-8. évf. 300 tanuló 
 összesen 534 tanuló 
11. Szakágazati számjel: 852010 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
- Általános iskolai oktatás-nevelés, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. A 

tanulók részére napközis ellátást is nyújt. 
- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 80121-4) 
- Általános iskolai napköziotthonos és egész napos iskolaotthonos ellátás (TEÁOR szám: 

85.20, Szakfeladatszám: 80511-3) 
- Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, 

kisebbségi oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-
5) 

- Kiskunhalas és vonzáskörzetében kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése, 
koordinálása. 

Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6) 
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7) 
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 80121-4) 
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 
80121-4) 
Sajátos nevelési igényű tanulók /megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel 
küzdő tanulók/ nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása (TEÁOR szám: 
85.20, Szakfeladatszám: 80122-5) 
Általános iskolai étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenysége 
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 
Szakfeladatszám: 75195-2), 
Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5) 
Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80541-
0 –Pedagógiai szakmai szolgáltatás) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Feladatellátáshoz kacsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
16. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő Köztársaság u. 9. 
sz. alatti 3668 hrsz.-ú 6287 m2 ingatlan a rajta található 2905 m2 területű iskola, konyha és 
tornaterem.  
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott  eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját 
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
21. Az intézmény működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90.§ (1) bekezdés 
alapján körzeti iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 
intézmény más településről is fogadhat tanulókat. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 124/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Dr. Várnai Lászlóné Szűts József Általálnos Iskola igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
136/2009. Kth. 
Bernáth Lajos Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1976. 08. 20-án alapított Bernáth Lajos Kollégium 
alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Bernáth Lajos Kollégium 
2. Székhelye: Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 
3. Rövidített neve: Bernáth Lajos Kollégium 
4. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
5. Típusa: kollégium 
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6. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
7. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
8. Maximális gyermeklétszám: 204 fő 
9. Szakágazati számjel: 559000 
10. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55131-5) 
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
számára (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 55132-6) 
Oktatási célok és egyéb feladatok: cigány kisebbséghez tartozók nemzeti etnikai, kisebbségi 
nevelési-oktatási feladatainak ellátása (TEÁOR szám: 85.59, Szakfeladatszám: 80591-5) 
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7) 
Kollégiumi intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55233-4) 
Kiegészítő tevékenysége: 
- Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 55.90, 

Szakfeladatszám: 75195-2). 
11. Vezetőjének kinevezési rendje: A kollégium igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
12. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
13. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
14. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
15. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
16. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 
m2 területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégium épülettel, konyhával.  
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe 
adhatja. 
17. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
saját kapacitása terhére bevételeket szerezhet. A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeit, 
létesítményét és eszközeit bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza a nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a 
szabadidős és sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, 
nyáron, tavaszi, téli szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe 
adható. Az intézményben bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az 
intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben 
működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
19. Az intézmény működési területe: A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló 
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt nyert gyermekeknek, tanulóknak férőhelyet 
biztosít, lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására, 
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elősegíti művelődésüket, testedzésüket, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. Körzetét 
az oktatási intézményekbe felvett tanulók lakhelye határozza meg. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 125/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Nagy Ernő Bernáth Lajos Kollégium igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
137/2009. Kth. 
Bibó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata  az /1970. 09. 01. óta Szilády Áron Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolaként létrehozott intézmény jogutódaként 1995. szept. 1-én 
létesített Bibó István Gimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: Bibó István Gimnázium 
2. Székhelye: Kiskunhalas Szász Károly u. 21. 
3. Rövidített neve: Bibó-gimnázium 
4. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
5. Típusa: gimnázium 
6. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
7. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
8. Munkarend: nappali 
 esti 
9. Évfolyamok száma: 7-12. (6 évfolyam 
 9-12. (4 évfolyam) 
10. Maximális tanulólétszám: nappali 7-12. évf. 200 tanuló 
 nappali 9-12. évf. 420 tanuló 
 összesen 620 tanuló 
 felnőttoktatás 60 fő 
11. Szakágazati számjel: 853100 
12. Tevékenysége, szakfeladatai: 
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Alaptevékenysége: 
Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni a 
tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére. 
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatása (TEÁOR szám: 85.31, Szakfeladatszám: 
80214-4) 
Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás ( TEÁOR szám: 85.20 
Szakfeladatszám: 80121-4) 
Diáksport (TEÁOR szám: 85.51, Szakfeladatszám: 92403-6) 
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 92.51, Szakfeladatszám: 92312-7) 
Iskolai intézményi étkeztetés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenység: 
Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59, 
Szakfeladatszám: 80402-8) 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.60, 
Szakfeladatszám: 75195-2), 
Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5) 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
14. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
15. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
16. Közszolgáltató szerv fajtája:  Közintézmény 
17. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
18. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 
48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola, tornaterem épületekkel.   
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
19. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
21. Az intézmény működési területe: A Bibó István Gimnázium országos beiskolázási körzeti 
feladatokat lát el. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 126/2008. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
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Pintér András Bibó István Gimnázium igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 
138/2009. Kth. 
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1950-ben létesített Középfokú Mezőgazdasági 
Technikum jogutódjaként a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

1. Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 
 Közgazdasági, Informatikai 
 Szakközépiskola és Kollégium 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 39. 
3. Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium 
4. Rövidített neve: II. Rákóczi F. Szki. És Koll. 
5. Tagintézménye: Kollégium Kiskunhalas, Majsai út 1. 
6. Telephelyei: Tanműhely Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. 
 Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas, Bokréta u. 1. 
 Csillagvizsgáló Kiskunhalas, Kossuth u. 43. 
7. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
8. Típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 
9. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
10. Felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 
11. Munkarend: nappali 
12. Évfolyamok száma: 9– 12. (4 évf.) 
 13– 14. (2 évf.) 
13. Maximális tanulólétszám: 9– 12. évf. 420 fő 
 13– 14. évf. 210 fő 
 összesen 630 fő 
 kollégium: 50 fő 
14. Költségvetési törzsszáma: 338877 
15. Szakágazati számjel: 853100 
16. Tevékenysége, szakfeladatai: 
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A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium 4 általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyammal, a középiskola 
befejezését követően szakképzési évfolyamokkal és kollégiummal működő nevelési-oktatási 
intézmény. A tanulók részére kollégiumi, tanulószobai és diákétkeztetési ellátást nyújt. 
Alaptevékenysége: 
- Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (TEÁOR szám: 85.31, 

Szakfeladatszám: 80217-7) 
- Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (TEÁOR szám: 

85.32, Szakfeladatszám: 80224-1) 
- Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (TEÁOR szám: 55.90, Szakfeladatszám: 

55131-5) 
- Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.59, 

Szakfeladatszám: 80401-7) 
- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (TEÁOR szám: 85.32, 

Szakfeladatszám: 80402-8) 
- Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés (TEÁOR szám: 85.42, Szakfeladatszám: 80341-6) 
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás (TEÁOR szám: 

85.32, Szakfeladatszám: 80226-3) 
- Diáksport (TEÁOR szám: 93.19, Szakfeladatszám: 92403-6) 
- Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 91.01, Szakfeladatszám: 92312-7) 
- Oktatható szakmák: 
 Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 55 5423 02 
 Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 3436 03 
 Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 3436 01 
- Kollégiumi intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55233-4) 
- Iskolai intézményi étkezés (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 55232-3) 
Kiegészítő tevékenysége: 
- Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
- Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.31, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
- Egyéb nem bolti kereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5) 
- Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (TEÁOR szám: 91.02, Szakfeladatszám: 93093-

2) 
- Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR szám: 68.20, Szakfeladatszám: 55142-5) 
- Üdültetés (TEÁOR szám: 55.20, Szakfeladatszám: 55141-4) 
17. Vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság feladata. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
18.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
19. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
20. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
21. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
22. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: a székhelyén lévő 4752 hrsz.-ú 5927 
m2 területű és 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan (számítástechnika), a 6022/1 hrsz.-ú 
40622 m2 területű ingatlan (kollégium), a 6022/3 hrsz.-ú 34404 m2 területű ingatlan 
(tanműhely), 4751/2A/16 és 4751/2A/17 hrsz.-ú 2x34 m2 területű ingatlan (Csillagászati 
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Obszervatórium), valamint a 4753 hrsz.-ú 3797 m2 területű ingatlan, illetve a 1494/2 hrsz.-ú 
1057 m2 területű ingatlan (Kunfehértó Kárász u. 4.) a rajta levő épületekkel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott  eszközök. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására 
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete 
alapján. Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
23. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
24. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy a közoktatási törvényben foglaltak alapján. 
Vagyonával, költségvetésével ezen rendelkezés keretein belül önállóan gazdálkodik. A 
Kollektív Szerződésben, az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. 
25. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el. 
 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 98/2009. Kth. számú határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Klein Imre II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
139/2009. Kth. 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okirat módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint  fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1. Az intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete 
2. Az intézmény székhelye: Kiskunhalas Kuruc V. tere 17. 
 
3. Működési területe: Kiskunhalas város 
 
4. Az intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
5. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Kiskunhalas Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete. 
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6. Jogállása: Önálló jogi személy 
 
7.  Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
8. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
9. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
 
10. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
 
11. Költségvetési törzsszáma:  340247 
 
12. Szakágazati számjel: 841116 
 
13.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
14.Tevékenysége, szakfeladatai:  
Az óvodák-bölcsődék, könyvtár és sport intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak 
ellátása. 
 
 
a.) Alaptevékenysége: 
- Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai: TEÁOR szám: 84.11, 
Szakfeladatszám:  75175-7. 
 
b.) Kiegészítő tevékenysége: 
-Óvodai intézményi étkezés: TEÁOR szám: 56. 29, Szakfeladatszám: 55231-2 
-Munkahelyi vendéglátás: TEÁOR szám: 56. 29, Szakfeladatszám: 55241-1 
- Intézményi étkezés : TEÁOR szám: 84.11,Szakfeladatszám: 75195-0. 
- Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység TEÁOR szám: 84.11, 
Szakfeladatszám: 75195-2 
- Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység 
TEÁOR: 84.11, Szakfeladatszám: 75195-4 
- Központi orvosi ügyeleti feladatok: TEÁOR szám:   86.21 Szakfeladatszám: 851219 
- Védőnői szolgálat: TEÁOR szám: 86.90, Szakfeladatszám: 85129-7 
- Anya, gyermek csecsemővédelem: TEÁOR szám:86.90, Szakfeladatszám: 85191-2 
- Iskolaorvosi szolgálat: TEÁOR szám: 86.22, Szakfeladatszám: 85126-4 
 
Máshová nem sorolt sporttevékenység TEÁOR szám 93.19, Szakfeladatszám: 92602-9 
 
15. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes 
egyetértésével: 
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott 
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása. 
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz 
értékesítése és vásárlása. 
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt. 
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A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
 
16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére 
bevételeket szerezhet. 
 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 116/2008.  Kth. sz. határozatát. 
 

 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens, 
Hirsch Józsefné Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
140/2009. Kth. 
Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület a Martonosi Pál Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
A Képviselő-testület az 1991. évi XCI. tv. 16.§/3/ bek., az 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§/3/ bek. 
valamint a 1997. évi CXL törvény „A kulturális javak védelméről….a nyilvános könyvtári 
ellátásról” rendelkezései alapján az általa alapított Városi Könyvtár alapító okiratát az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
  Martonosi Pál Városi Könyvtára 
 
2.  Az intézmény rövidített neve: Martonosi Pál Városi Könyvtár 
 Használható név: Martonosi Pál Könyvtár Kiskunhalas 
 
3. Alapítás éve: 1897. 
 Újra alapítás éve: 1949. 
 
4. Intézmény székhelye:  Kiskunhalas Szövetség tér 11. 
 
5. Intézmény működési területe: Kiskunhalas Város 
 
6.  Intézmény alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
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7.  Intézmény felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- 
  testülete 
 
8. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
 
9. Intézmény típusa: Városi könyvtár 
 
10. Az intézmény élén  igazgató áll. 
 
11. Kinevezés rendje: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza  
  meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázat- 
  tal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
12. Költségvetési gazdálkodás A Költségvetési Intézmények Gazdasági 
 szervezése: Szervezete részeként működik. 
 
13.  Feladatellátáshoz kapcsolódó 
 funkciója: Önállóan működő  költségvetési szerv 
 
14.   Tevékenység  jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
15.  Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
  
16. Előirányzatok feletti 
 jogosultság szerint: Teljes körű 
 
17. Költségvetési törzsszám: 542133100 
 
18. Szakágazati számjel: 910100 
 
19. Alaptevékenysége, 
 szakfeladatai: Könyvtári tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 
  alapján, különös tekintettel az 55.§ és a 65 §  
  paragrafusban foglaltakra 
  Szakfeladatszám: 92312-7, TEÁOR szám: 9101 
 
20. Kiegészítő tevékenység:    - A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett  
      kiegészítő tevékenység Szakfeladatszám: 75195-6, 
    - Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
   TEÁOR szám: 9329 
 - Könyvkiadás TEÁOR szám:5811 
 - Egyéb kiadói tevékenység: TEÁOR szám:5819 

- Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás  
   TEÁOR szám 8219 

 - Könyv kiskereskedelem TEÁOR szám 4761 
- Iskolai könyvtári feladatokat lát el az alábbi 

 intézmények vonatkozásában a 11/1994. (VI.8) 
 MKM rendelet 3. számú melléklete alapján: 
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 a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, 
Felsővárosi Általános Iskola, Kertvárosi 
Általános Iskola, Szűts József Általános Iskola, 
Bibó István Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc 
Szakközépiskola 

21.  Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
  Szabad kapacitását alaptevékenysége körében 
  hasznosítja. 
 
22. A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 
ingatlan, a rajta található 868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a 
leltár szerint nyilvántartott eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári 
feladatok ellátására szabadon használhatja. 
 
- A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni. 
 
 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6/2009. Kth. sz. határozatát. 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Huber Helga Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
141/2009. Kth. 
Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az  
alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a Városi Bölcsőde alapító okiratát az 
alábbiakban határozza meg. 
 
1. Intézmény neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 
2. Székhelye:   Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A 
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3. Működési területe:  Kiskunhalas Város 
 
4. Alapítója:   Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
5. Felügyeleti szerve : Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-  
    testülete. 
 
6. Alaptevékenysége, szakfeladat száma: 
 
  Alaptevékenysége  Bölcsődei ellátás  TEÁOR 88.91 
      Szakfeladatszám: 85321-1 
 
  Kiegészítő tevékenysége: Intézményi vagyon  

Működtetése  TEÁOR: 8891 
      Szakfeladatszám: 75195-4 
 
7. Költségvetési gazdálkodás szervezése:  Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
 
8. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 
 
9. Tevékenységek jellege:    Közszolgáltató költségvetési szerv 
 
10. Közszolgáltató szerv fajtája:  Közintézmény  
 
11. Előirányzatok feletti jogosultság szerint:Teljes jogkörű 
 
12. Költségvetési törzsszáma:  633138 
      Szakágazati számjel:   889110 
 
13. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő, 2254 helyrajzi számú 1760 
m2 ingatlan a rajta található 207 m2 épülettel.  A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak 
a leltár szerint nyilvántartott eszközök.  
 
14.Az intézményvezetőt pályázati kiírás mellett bízza meg a Képviselő-testület. 
 
15. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
16. A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
 
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitása terhére 
bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza az 
intézményben folyó munkát.  
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg hatályon 

kívül helyezi a 115/2008. Kth.  számú határozatát. 
 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
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A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető, 
Annus Istvánné Városi Bölcsőde vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
142/2009. Kth. 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

A költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának módosulása miatt a Képviselő-
testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
határozza meg ( módosítások vastag betűkkel ): 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 
Intézmény neve:   Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
 
Székhelye:   6400. Kiskunhalas Kőrösi út 21. 
 
1. Alapítója:    Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
       
2. Szakmai felügyeleti szerve: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
    1149 Budapest XIV. ker. Mogyoródi út 43. 
 
3. Tevékenység jellege  
szerinti besorolása:  Közhatalmi költségvetési szerv(rendvédelmi szerv) 
 
4. Feladatellátáshoz kapcsolódó  
funkció szerint:  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
  
5. Vezetőjének kinevezési  
rendje:    A hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a városi                            
    Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.  A kinevezés előtt  

ki kell kérni az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgató 
véleményét. 

 
6. Törzsszáma:  541554-0-00 
  
7. Szakágazati számjel: 842520 
 
 
 
8. Alaptevékenysége, Szakfeladatai: 
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Az 1996. évi XXXI. törvény (Tűzvédelmi törvény) szerint: 
 
a.) A tűzkárok elleni védekezés érdekében, jogszabályok keretei között - megelőzési 
előírásokat, illetőleg szabályokat állapít meg. A kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság a 79/2007.(IV.24.) Korm. rendelet alapján elsőfokú tűzvédelmi hatóságként jár el 
(kivétel említett rendelet 1. § (2) bekezdés eseteit, ahol az OKF az elsőfokú tűzvédelmi 
hatóság). Ugyanezen rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében elsőfokú tűzvédelmi 
szakhatóságként jár el (kivétel 3. § (2) bekezdésben foglaltakat, ahol az OKF az elsőfokú 
tűzvédelmi hatóság). A módosított 116/1996.(VII.24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 
értelmében a tűzvédelmi bírság kiszabására (az 1. § (d) és (e) pontjában foglaltak kivételével) 
az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság jogosult.   
 
b.) Tűzoltási, kárelhárítási feladatokat lát el és közreműködik egyéb kárelhárításban, műszaki 
mentésben a működési területén és azon kívül. 
 
c.) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján a működési területen kívüli vonulások 
biztosítása. 
 
d.) A tűzesetek körülményeinek felderítése érdekében tűzvizsgálatot tart a 12/2007.(IV.25.) 
ÖTM rendelet szerint, illetve  közreműködik illetékességi területén. 
 
e.) A tűzoltáson és a műszaki mentésen kívül a tűzoltóság egyéb beavatkozást az érdekelt 
kérelmére és költségére végezhet, amely a riaszthatóság megtartása mellett, a szabad 
kapacitás terhére történhet.   
( A 34/1996(XII.28.)  és a 37/1997 (VI.11.) BM rendeletek alapján.) 
– Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése: 
 - a gázálarc karbantartása, ellenőrzése: TEÁOR 33.10 Orvosi műszer gyártása, 
 - a katonai, rendvédelmi felszerelések karbantartása, ellenőrzése: TEÁOR 25.13  Egyéb  
   gumitermékek gyártása. 
 
– Légző palackok töltése: TEÁOR 24.11 Ipari gáz gyártása. 

 
– Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése: 
 - ha az ellenőrzést a javítással együtt végzik: TEÁOR 29.24, Máshová nem sorolt egyéb 
   általános gép gyártása 
 - ha csak az ellenőrzést végzik: TEÁOR 74.30, Műszaki vizsgálat, elemzés 
 
– Tűzoltótömlők nyomáspróbázása: TEÁOR 74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés. 
 
– Tűzcsap: 
 - karbantartás: TEÁOR 29.13, Csap, szelep gyártása 
 - ellenőrzése: TEÁOR 74.30, Műszaki vizsgálat, elemzés 
 
–  Vízeltávolítás, vízszívatás: TEÁOR 74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági  
 tevékenységet segítő szolgáltatás  

 
- Vízszállítás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás 

 
- Fakivágás: 
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   -mezőgazdasági vagy erdőterületen, illetve mezőgazdasági termelés érdekében    
              végezve: TEÁOR :02.02. Erdőgazdálkodási szolgáltatás,  
   -közterületeken, község, város belterületén, intézmény, gyár, vasútállomás, kert, park 

területén   végezve: TEÁOR 01.41. Növénytermelési szolgáltatás, 
  - építés előkészítése során végzett fakitermelés: TEÁOR 45.11. Épületbontás, földmunka. 

 
–   Magasban végzett munka végrehajtása: 
 - Ereszcsatorna tisztítás: 74.70 Takarítás, tisztítás. 

  - Tetőjavítás: 45.22 Tetőszerkezet építés, tetőfedés, vízszigetelés. 
          - Magas épületekbe való behatolás kívülről: 45. Építőipar a tevékenységnek megfelelő  
            szakágazat. 

  - Reklámok, transzparensek kifüggesztése: 74.40. Hirdetés. 
 
– Épületek, építmények bontási munkálatai: TEÁOR 45.11 Épületbontás, földmunka. 
 
- Daruzás: 

    - a  fel és lerakás, valamint átrakás a szállításhoz kapcsolódóan: TEÁOR 63.11 
Rakomány        kezelése. 

 - anyagmozgatás nem áruszállítással összefüggésben: TEÁOR 74.84. Máshová nem 
sorolt    egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. 
 
– Teherfuvarozás: TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás. 
 
– Rendezvények tűzvédelmi biztosítása: TEÁOR 74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági            
  tevékenységet segítő szolgáltatás. 
 
– Mozgásképtelen gépjárművek szállítása: TEÁOR 60.24. Közúti teherszállítás. 
 
– Tárgykiemelés: TEÁOR 74.84. Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő  
   szolgáltatás. 
 
– Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával: TEÁOR 64.20 
Távközlés 
 
– A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása: TEÁOR 70.20 Ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése. “ 
 
f.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységét az 1. sz mellékletben meghatározott 
illetékességi területen és a 2. sz. mellékletben meghatározott működési területen látja el. 
Szakfeladatszáma: 75166-9.  
 
9. Kiegészítő tevékenysége: 
A közbiztonság, tűz- és katasztrófa elhárítás területén a fenti szakfeladatba be nem sorolható 

tevékenységek bevételeinek és kiadásainak elszámolása. 
Szakfeladatszám: 75169-2. 

 
10. Szakfeladata: 
Az alaptevékenységi szakfeladat, amely érdekében a bevétel, illetve a kiadás felmerül. 
 
11. Bevételek és kiadások: 
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-Központi költségvetésből származó, az Önkormányzati Minisztérium által átutalt összeg. 
- Fenntartó önkormányzattól kapott támogatás. 

-Szabad kapacitás kihasználásából származó bevétel. 
-Intézményi egyéb sajátos bevételek. 
-Megsemmisült, selejtezett eszközök értékesítése 
-Megsemmisült, selejtezett készletek értékesítése 
-A dolgozóra kirótt kártérítési kötelezettség 
-A parancsnokság helyiségei, eszközei eseti bérbeadásának díjai 
- Tűzvédelmi bírságból befolyó összeg 
 
 
12. Kiadmányozás, képviselet: 
 
A kiadmányozás rendjét a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ügyrendje határozza meg. A 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság általános képviseletét a városi parancsnok és annak 
helyettese látja el. 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szervezeti egységének vezetői (osztályvezetők) saját 
szakterületükön képviseletre jogosultak. A tűzmegelőzési osztály vezetője saját szakterületén 
aláírásra jogosult. 
 
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az önkormányzat vagyonáról, 
vagyongazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerinti gazdálkodás. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásainak terhére 
bevételeket szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az 
intézményben folyó feladatellátást, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi 
vendéglátásra is. 
 
 

1. számú melléklet 
 
A kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területe, a 11/2007.(IV.24.) 
ÖTM rendelet alapján  a következő: 
 
1. Balotaszállás 2. Borota    3.Csólyospálos 
4.Harkakötöny 5. Jánoshalma    6. Kelebia 
7. Kéleshalom 8. Kiskunhalas   9.Kiskunmajsa 
10. Kisszállás 11. Kömpöc   12. Kunfehértó 
13. Mélykút 14. Pirtó    15. Szank 
16. Tompa 17. Zsana     
 

2. számú melléklet 
 
A kiskunhalasi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe a 7/2006.(XI.23.) 
ÖTM rendelete alapján a következő: 
 
Elsődleges működési körzet: 
 
  1. Balotaszállás   2. Csólyospálos     3. Harkakötöny 
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  4. Kelebia   5. Kiskunhalas     6. Kiskunmajsa 
  7. Kisszállás   8. Kömpöc     9. Kunfehértó          
10. Pirtó 11. Tompa   12. Zsana 
13. Szank 
    
  
Segítségnyújtási működési körzet: 
1. Baja 2. Kalocsa   3. Kecskemét 
4. Kiskőrös 5. Kiskunfélegyháza 
6. Szeged 
 
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok elsődleges működési körzete, valamint önkéntes 
tűzoltóságok működési területe: 
 
1. Bácsalmás 2. Jánoshalma   3. Kecel 
4. Kerekegyháza 5. Ruzsa    6. Lajosmizse 
7. Soltvadkert 8. Szabadszállás 
 

  
 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a. 197/2007.Kth.  határozatát. 
 

 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Víg Katalin intézményi referens, 
Babud Jenő tűzoltóparancsnok 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

00011 Új napirendi pont 
 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:2009/2010. tanévben indítható csoportok, osztályok. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor képviselő: 
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A Felsővárosi Általános Iskola kivételével az összes többi általános iskolában 2 osztály indul 
1. évfolyamon. Az előterjesztés készítése közben érkezett Pirtó községtől egy megkeresés, hogy 
az ottani tagintézményben is működjön napközis csoport. A gyereklétszám nem indokolná, de 
a község és a szülők igénylik. Pirtó vállalta, hogy ennek többletköltségét fedezi. A határozati 
javaslatban a Pirtói Tagintézménynél feltüntetett 1-4 és 7-8 évfolyamon 1-1 osztályt kiegészíti 
1 napközis csoporttal. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Halász Balázs képviselő: 
 
Van olyan általános iskola, ahova csak 18 gyerek jelentkezett 1. évfolyamra, míg egy másik 
intézménybe 100-on felül. Van lehetőség a beiskolázási körzetek megváltoztatására az 
aránytalanságok megszüntetése érdekében? 
 
 

Hozzászólások 
 

 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
A képviselő-testület megbízásából most vizsgálják felül az intézmények szakmai programját, 
melynek része létszámkihasználás. A júniusi testületi ülésre készül előterjesztés, mely ezzel a 
kérdéssel is foglalkozik. 
A legnagyobb beiskolázási körzettel az az iskola rendelkezik, ahova a legkevesebben 
jelentkeztek. Ebben a körzetben van egy nem önkormányzati fenntartású iskola, amely 2 
tanulócsoportot indított az 1. évfolyamtól. A tavalyi évtől 3-ra növelték ezek számát. 
Valószínűnek tartja, hogy felül kell vizsgálni a beiskolázási körzeteket. Véleménye szerint ez a 
szerkezet érdemben nehezen befolyásolható. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
 
No: 12  
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 Szavazás: Nyílt  >942< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 14:42:46 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
143/2009. Kth. 
2009/2010. tanévben indítható csoportok, osztályok. 
 

H a t á r o z a t 
 

- 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára az önkormányzat által fenntartott 
közoktatási intézményekben az alábbi bölcsődei, óvodai és kollégiumi csoportszámok, 
iskolai osztályszámok továbbá napközis csoportszámok indítását engedélyezi 2009/2010. 
nevelési évben, tanévben. 

-  
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai
Szakszolgálat Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 

11 óvodai csoport 
2 bölcsődei csoport 

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
Szakszolgálat Szabó Ervin Utcai Tagóvoda 

3 óvodai csoport 
1 bölcsődei csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai
Tagóvoda 

3 óvodai csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai
Tagóvoda 

2 óvodai csoport 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai
Tagóvoda 

3 óvodai csoport 
1 bölcsődei csoport 

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

4-8. évfolyamon 3-3 osztály 
6 napközis csoport 

 

Felsővárosi Általános Iskola 1-7. évfolyamon 3-3 osztály 
8. évfolyamon 4 osztály 
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8 napközis csoport 
Pirtói Tagintézmény: 1-4 és 7-8 
évfolyamon 1-1 osztály 
1 napközis csoport 

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

 

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

 

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

9-12. évfolyamon 4-4 osztály 
 

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,
Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 

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

 

 
 
- 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja értelmében a 2009/2010. tanév eleji 
létszámok túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 

Iskola, évfolyam Kt. szerinti 
max. 

létszám 

Tanév eleji engedélyezett létszám 

Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, 
Szűts József Általános Iskola 
1. évfolyamos osztályok 

26 Felülbírálati kérelmek 2009. évi 
elbírálása és sajátos nevelési igényű 
gyermekek számított létszáma miatt 
maximum 28 fő 

Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola 
2.a és 2.b osztály 

26 Felülbírálati kérelmek 2008. évi 
elbírálása és SNI számított létszám miatt 
29 fő 

Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskola 
3.a és 3.b osztály 

26 Felülbírálati kérelmek 2007. évi 
elbírálása és SNI számított létszám miatt 
29 fő 

Bibó István Gimnázium 
7. évfolyam 

30 Felülbírálati kérelmek 2009. évi 
elbírálása miatt 36 fő 

Bibó István Gimnázium 
8. évfolyam 

30 Felülbírálati kérelmek előző évi elbírálása 
miatt 33 fő 

 
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 

törvény 95/A.§ (11) bekezdésében meghatározottakra kérelmet nyújt be az Oktatási 
Hivatalhoz a 2009/2010. nevelési évre, tanévre vonatkozóan az alábbi óvodai maximális 
csoportlétszámok és iskolai maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése 
tárgyában: 

- Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 
Labda, Cseresznye és Nap csoportjában 26 főre, továbbá Bajza Utcai Tagóvoda Maci és 
Mókus csoportjában 28 főre a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába lépése, német 
nemzetiségi továbbá az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek óvodai 
nevelése érdekében. 
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- Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Tagóvoda kiscsoportjában 27 főre továbbá 
Átlós Utcai Tagóvoda kis-középső csoportjában 26 főre az óvodába belépő 3 éves 
hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése 
érdekében. 

- Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvodája középső csoportjában 26 főre, 
nagycsoportjában 30 főre, Lomb Utcai Tagóvoda középső és nagy csoportjában 28 főre, 
továbbá Felsővárosi Tagóvoda Szamóca csoportjában 26 főre a tankötelezettség alól 
felmentett ,gyermekek továbbá az óvodai nevelésre kötelezett 5 éves új belépő gyermekek 
óvodai nevelése érdekében. 

- Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 4.b osztályában 28 főre a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számított létszáma továbbá az emelt szintű informatika és testnevelés oktatás 
miatt. 

- Felsővárosi Általános Iskola 2.a osztályában 27 főre, 1.a, 1.b, 1.c, 3.c, 4.b osztályában 28 
főre, 2.b, 2.c, 3.a, 4.a osztályában 29 főre , 3.b osztályában 31 főre, 8.c osztályában 32 
főre az SNI megállapítása, a német nemzetiségi oktatás, továbbá az emelt szintű nyelvi 
oktatás miatt. 

- Bibó István Gimnázium 12.b osztályában 36 főre az előző tanévekben év közben érkező 
tanulók következtében. 

- II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium 9.a, 9.b, 9.c, 10.b, 10.c és 12.b osztályában 36 főre felülbírálati kérelmek 
elbírálása és az előző tanévekben év közben érkező tanulók miatt. 

 
 
 Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens 
Varga Margit Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat vezetője  
Ácsné Fehér Klára Napsugár Óvodák és Bölcsőde vezetője 
Nyerges Pálné Százszorszép Óvodák vezetője, 
Nagy Czirok Lászlóné Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója, 
Kerekes Katalin Felsővárosi Általános Iskola igazgatója, 
Kovács Sándor Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, 
Dr. Várnai Lászlóné Szűts József Általános Iskola igazgatója, 
Nagy Ernő Bernáth Lajos Kollégium igazgatója, 
Pintér András Bibó István Gimnázium igazgatója, 
Klein Imre II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója  
 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00012 Új napirendi pont 
 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata Imrehegy 
község Kecel Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodája illetékességi területéhez való 
csatolásához. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >943< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 14:43:24 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
 
144/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata Imrehegy község Kecel 
Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodája illetékességi területéhez való csatolásához. 
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H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kecel Város 
polgármesterének azon kezdeményezéséhez, mely szerint Imrehegy község a Keceli 
Okmányiroda illetékességi területéhez tartozzon. 
 

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

Dr. Ferenczi Mária jegyző, 
Gyenizse Lajosné Imrehegy község polgármestere 

 
Határidő: azonnal 

      Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00013 Új napirendi pont 
 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Vakáció Kht. társasági szerződésének módosításához hozzájárulás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az előterjesztés a Vakáció Kht. taggyűlésének határozata alapján készült, ami Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággá (továbbiakban: Nonprofit Kft.) történő átalakulást célozza 
meg. Minden résztulajdonos önkormányzat határozatot hoz a kérdésben. Az Ügyrendi 
Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság sem támogatta az átalakulást. 
A többi önkormányzat is a napokban tárgyalja az előterjeszést. A következő hónap elején 
valószínűleg megint összehívják a Vakáció Kht. taggyűlését, ezért a képviselő-testületnek 
állást kell foglalnia a mai nap. Amennyiben nem támogatják a Nonprofit Kft.-vé történő 
átalakulást, akkor vagy új társaságot kell alapítani, vagy önkormányzati társulást kell 
létrehozni a táborok működtetésére. 
Ismerteti az alternatív határozati javaslatot. ( Írásban mellékelt) 
A döntést sürgeti, hogy  a táboroztatási szezon most kezdődik. A tulajdonostársak felelősséget 
vállaltak a táborok karbantartásáért.  
A kérdés, hogy az újjá alakult Vakáció Kht. vagy új társaság, társulás működtesse a 
táborokat. Jogszabály sem engedi, hogy magánszemély állami tulajdonhoz jusson. A 
tulajdonrészek csak önkormányzatok között osztódhatnak. Több olyan tulajdonos 
önkormányzat van, aki nem tagja a Többcélú Kistérségi Társulásnak, ezért kell a Vakáció 
Kht. átalakításában, új társaság alapításában, vagy egyéb önkormányzati társulás 
létrehozásában gondolkodni. 
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Szeretné még a látszatát is elkerülni annak, hogy a többi önkormányzatra Kiskunhalas 
valamit rá akar kényszeríteni. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Decemberi interpellációja kapcsán indult el a Vakáció Kht. körüli vizsgálódás. Örül, hogy 
körvonalazódik a megoldás. A második határozati javaslatot támogatja.  
Elvárhatónak tartja, hogy  az ügyvezető a tulajdonos önkormányzatok érdekeit képviseli 
elsősorban és nem a sajátját. Kiskunhalasnak szándékában állt megvenni Jánoshalma 
tulajdonrészét, amiről Szerencsés Ildikó ügyvezető is tudott. Mégis magáncég vette meg a 
tulajdonrészt, meglehetősen alacsony áron. Az elmúlt években nem követték kellő figyelemmel 
a Vakáció Kht. ügyeit.  
A Kastyják Ügyvédi Iroda által készített vizsgálat is több hiányosságot tárt fel a cég 
ügyvitelében. A vizsgálati anyag a Felügyelő Bizottság előtt van. Véleménye szerint a Vakáció 
Kht.-t meg kell szüntetni. A Vakáció Kht. által 2004-ben létrehozott Vakáció Közalapítványt 
tartalommal nem sikerült megtölteni, ezért annak megszüntetése is indokolt. 
 
 
 
 
 
Kószó János képviselő: 
 
Megítélése szerint annyira nehéz állást foglalni a kérdésben, hogy az Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén ellentétesen szavazott.  Az Ügyrendi 
Bizottság ülésén még a Nonprofit Kft.-vé alakítást támogatta. Nem tudja mi lenne a helyes 
megoldás. Szerencsés Ildikó irányítása óta a táborszervezés és működtetés újjáéledt, viszont 
az ügyvezetői munkáját szabálytalanul végezte. A jegyzőkönyvezést, határozatok könyvét és az 
eljárási módokat nem tartotta be. A lényegi munka jó munka volt. Nem volna gond, ha nem 
május vége volna, mert lenne idő másik céget szervezni. A probléma, hogy az üdülési szezon 
elején vannak. A közüzemi szerződésekben valószínűleg a Vakáció Kht. a szerződő fél, ő a 
munkáltató, valamint az ellátás biztosításához szükséges kereskedelmi kapcsolatai is neki 
vannak. Akármilyen gyorsan dönt a testület, egy új társaság megalapítása időt igényel. Az 
ügyvezetőt le lehet váltani a Vakáció Kht. fenntartása mellett. Az új cég megalakulása, 
bejegyzése, fogyasztók átírása június közepére nem fog megtörténni. Elképzelhetőnek tartja 
azt a megoldást, hogy Nonprofit Kft.-vé alakítsák át a Kht.-ét és csak az ügyvezető kérdésében 
intézkedjenek. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Egyetért Kószó János képviselő által elmondottakkal. Meggyőződése, hogy a tulajdonosi kör 
ellenőrizni tudja az ügyvezetést abban, hogy a társaság ügyei az ő érdekei szerint alakulnak-
e. Korábban is így kellett volna tenni. Hosszú évek óta folyik a vita a sikondai és a 
balatonakalin lévő tábor tulajdonjogának a Vakáció Kht.-hez történő átadásáról. Nem szabad 
előfordulnia egy jogi aktus miatt, hogy a tábor tulajdonjogának igénylésére nem lesz 
jogosultsága az önkormányzatnak. Évekkel ezelőtt a kormányzat révén lehetőség volt a 
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balatonakalin lévő tábor megszerzésére. Ezt meggátolta, hogy Balatonakali is jelezte igényét 
a táborra. Az érvényben lévő használati szerződés miatt nem szerezhették meg a 
tulajdonjogot. Emlékezete szerint 10 évre kötötték ezt a szerződést, de nem tudja mikor fog 
lejárni. Reméli, hogy Balatonakali nem tudja megelőzni Kiskunhalast. Régóta használja a 
város a tábort, fontos az iskoláknak és rengeteg társadalmi munka fekszik benne, valamint az 
önkormányzat költött rá. Megfontolt döntésre van szükség. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Reméli, hogy a sikondai táborhoz hasonlóan a Balatonakalin lévő tábor is  önkormányzati 
tulajdonba kerül. Az előterjesztés egy nem megfelelően működő Kht.-ról szól. A Vakáció Kht.-
ban a magánszemély tulajdonszerzése nem tisztázott, ezért egy teljesen önkormányzati 
tulajdonban lévő új társaság létrehozását támogatja. A táborok ideiglenes működtetését 
másik, önkormányzat által működtetett cégre is rá lehet bízni, amíg meg nem alakul az új. Egy 
új cég bejegyzése nem vesz hosszú időt igénybe. 
 
Dr Várnai László  polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy először 
az eredeti határozati javaslatról szavazzanak, miszerint a Vakáció Kht. átalakul Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággá. 
 
 
 
 
No: 14  
 

 Szavazás: Nyílt  >944< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 15:05:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 9   42.86%   37.50% 
 Nem               12   57.14%   50.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy az eredetileg beterjesztett határozat-tervezet nem kapta meg a szükséges 
szavazatot. 
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A testületi ülésen kiosztott és általa korábban ismertetett határozati javaslatról kéri a 
képviselő-testület szavazatát, miszerint a Vakáció Kht. taggyűlésén a társaság jogutód nélküli 
megszűnését támogassa és tegyen javaslatot a táborok további működtetése érdekében új 
társaság vagy önkormányzati társulás létrehozására. 
 
No: 15  
 

 Szavazás: Nyílt  >945< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 15:05:46 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19   90.48%   79.16% 
 Nem                 1     4.76%     4.17% 
 Tartózkodik                 1     4.76%     4.17% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
145/2009. Kth. 
Vakáció Kht. társasági szerződésének 
módosításához hozzájárulás 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Vakáció Kht. átalakuljon 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá, jogutód nélküli megszűnését támogatja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vakáció Kht. taggyűlésén az 
1.) pontban meghozott döntést képviselje és tegyen javaslatot a táborok további 
működtetése érdekében új társaság vagy önkormányzati társulás létrehozására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester, 
Dr. Ferenczi Mária jegyző, 
Szerencsés Ildikó Vakáció Kht. ügyvezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00014 Új napirendi pont 
 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkájáról szóló beszámoló. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elmúlt héten kérte Rostás Lászlót, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: 
CKÖ) elnökét, hogy vegyen részt a testületi ülésen. Javasolja, hogy a távollétében is 
tárgyalják meg a beszámolót. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Rostás Lászlót CKÖ elnökéhez kérdést akart intézni, de távolléte miatt tartózkodni fog. 
  
 
 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Sajnálja, hogy nincs itt a CKÖ képviselője. Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság ülésén jelen volt  az elnök úr, ahol az utcabizalmi hálózatról és a cigány lakosság 
körében előforduló, meggondolatlan hitelfelvételekről kérdezték. Ezek a családok egyre 
rosszabb helyzetbe kerülnek. Az elnök úr elmondása szerint 20 család vett fel devizahitelt. 
Véleménye szerint az önkormányzatnak tudomást kellene szereznie az ilyen esetekről és 
segítőt kirendelni a családok mellé. A bizottság az utcabizalmiak elérhetőségét kérte. Rostás 
László CKÖ elnök ígéretet tett, hogy megadja a telefonszámokat a képviselőnek és a 
tűzoltóságnak is a vakriasztások számának csökkentése érdekében. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Rostás Lászlótól, a CKÖ vezetőjétől szerette volna megkérdezni, hogy a beszámolóban miért 
nem hivatkozik a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodásra? Mintha nem is létezne, teljesen új szempontrendszert tesz eléjük. Érdekes 
megállapítások vannak az anyagban. A beszámolóban a hagyományokra hivatkozik a 
cigányság állandó költözködésével kapcsolatban. Emiatt a hivatalos kiértesítéseket sem 
kapják meg.  
Érzékelteti az anyag, hogy az életkörülmények romlása több generációnál megfigyelhető. A 
szülők életkörülményei nem  javulnak. Nem működik, hogy az utcabizalmi személy felelős az 
utca tisztántartásáért. Nem pénz kérdése a ház környékének tisztán tartása. Nevelési 
problémák vannak, ami valószínűleg a sajátos kultúrából és hagyományból ered, amit nehéz 
megváltoztatni.  
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Egy nemzetközi hírű cigány restaurátor nyilatkozta a rádióban, hogy szerinte a cigányság 
sosem fog beilleszkedni és nem szociális segélyt kell nekik adni, hanem tisztességes 
munkabért. Kiskunhalas ezt nem tudja megoldani. A megoldást kereső önkormányzatok 
jogvédő szervezetek ellenállásába ütköznek. Kormányzati intézkedésre lenne szükség. 
Tessedik Sámueltől olvasta, hogy ő a gátmunkáknál alkalmazta volna a cigányokat. 
Közmunkaprogram nélkül a kérdés kezelhetetlen, a vállalkozók nem tudják megoldani. A 
cigány vezetők is ezt az álláspontot képviselik. Reméli, hogy elindul a közmunkaprogram.  
Az Európai Uniótól érkezett támogatások eddig nem hasznosultak. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Véleménye szerint a beszámolót nagy gondossággal készítették. Részletesen leírja a cigány 
lakosság körében végzett munkájukat. Az utcabizalmi hálózatuk sokféle kapcsolatot ápol. Ezek 
közül kiemelkedik az óvodákkal és iskolákkal való együttműködésük. Fontosnak tartja, hogy a 
cigány gyerekek a tanulás területén minél eredményesebbek legyenek és keveset hiányozzanak 
az iskolából. A szakmaszerzés megkönnyíti munkához jutásukat.  
A romló gazdasági helyzet miatt a cigány lakosság életkörülményei is rosszabbodtak. A 900 fő 
aktív korú támogatásban részesülő személyből 300 főnek állandó, 200 főnek alkalmi munkája 
van. 
Az életkörülményeik romlása mindenre, így az oktatásra is kihat. El kell érni, hogy a gyerekek 
minél hamarabb óvodába járjanak, mert így van esélyük arra, hogy megszokják a közösséget 
és szocializálódjanak. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolájában az utóbbi 
időben megnőtt mind az igazolt, mind az igazolatlan hiányzások száma. A rossz 
életkörülmények miatt gyakrabban betegszenek meg a cigány gyerekek. A szülők nem veszik 
igénybe a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ami 6. osztályos korig jár. Nem szerzik be 
az igényléshez szükséges igazolást. A gyerekek részére egésznapos ellátást tenne lehetővé.  
A napközis foglalkozásokon tanári segítség mellett oldhatnák meg a házi feladatot. Azt kérte 
volna Rostás Lászlótól, hogy az utcabizalmi hálózat és a dajkák segítségével hívják fel a 
szülők figyelmét a rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénylésére.   
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A CKÖ elnöke véleménye szerint nem  kellő körültekintéssel készítette el a beszámolót. A 
közvéleményt és a médiát foglalkoztató hiányzásokkal nem foglalkozik az előterjesztés. A 
beszámolóból idézi: „Iskolákkal, óvodákkal /elsősorban az Átlós úti Óvoda, de a többi is/, 
kollégiummal kapcsolattartás / cél a hiányzások csökkentése, valamint minél több gyerek 
tanuljon szakmát.” Nem az elérendő célokat kellett volna megfogalmazni, hanem a megtett 
intézkedéseket.  
Mennyi ügyféllel foglalkoztak és hány embert kerestek fel személyesen?  
Az Átlós úton lévő lakások ügyét sem érinti a beszámoló. Nem tudja hol tartanak a 
kilakoltatások. 
Az önkormányzat tulajdonát képezi egy Opel Vectra személyautó. Reméli, hogy a külterületen 
élők felkeresését segíti. 
Kéri az elnök urat, hogy a következő évi beszámolóban több adatot közöljön az ellátottak 
számáról, ami megkönnyíti a két önkormányzat közötti párbeszédet. 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ülésén részt vett Rostás László CKÖ 
elnök és válaszolt a feltett kérdésekre. A beszámoló több őszinte problémát felvet. Sajnos 
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konkrétumokat nem tartalmaz. Arra lett volna kíváncsi, hogy az iskolázottság révén hogy 
fognak javulni a cigányság elhelyezkedési esélyei és ennek révén a szociális helyzetük. A 
cigányság megosztott, ami belülről jobban érzékelhető. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Szükségesnek tartja, hogy a CKÖ elnöke tudassa vele hol tartózkodott a napirend 
tárgyalásának időpontjában, amiről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-
testületet.  
  
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló 
elfogadását. 
 
No: 16  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >946< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 15:24:11 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   94.74%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     5.26%     4.17% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
146/2009. Kth. 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkájáról szóló beszámoló. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2008. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00015 Új napirendi pont 
 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Intézményi felújítási keret felosztása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az Intézményi Felújítási Igényeket Felülvizsgáló Bizottság készítette az előterjesztést. A 
Polgármesteri Hivatal a bizottság javaslata alapján állította össze a keretet. Reméli, hogy 
tükrözi a bizottság felmérését és a képviselő-testületi is támogatja, hogy a szorgalmi időszak 
befejezését követően megkezdődhessenek a munkálatok. 
 

Kérdések 
 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Az előző évekhez hasonlóan 10 millió forintot szavazott meg az önkormányzat az intézmények 
felújításra. Két fős csoportokat szerveztek, ahol az egyik tag FIDESZ-es, a másik MSZP-s 
képviselő volt. Végiglátogatták a képviselők az összes intézményt. 2 millió Ft-ot félretettek 
későbbi sürgős kiadásokra. Nem adtak pénzt olyan munkálatra, amire pályázat kiírása 
várható és jelentős összeget igényelt volna. Példaként említi a Felsőváros Óvoda tető- és 
homlokzatfelújítását. Előnyben részesítették azokat az igényeket, ahol a költségekhez 
intézményi, vagy szülői hozzájárulás is várható. Reméli, hogy mindenki számára 
elfogadhatóan osztották fel a rendelkezésre álló keretet. 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Ebben a témában nem játszik szerepet a párthovatartozás, együtt kell működni, mivel objektív 
műszaki kérdésekről van szó. Egyetértéssel született meg a határozati javaslat. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 17  
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 Szavazás: Nyílt  >947< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 15:28:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
147/2009. Kth. 
Intézményi felújítási keret felosztása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2009. évi intézményi felújítási keret felosztását az 
alábbiak szerint jóváhagyja. 
 

  Intézmények 2009. évi felújítása   
Polgármesteri Hivatal tetőjavítás 265 000 Ft
  Földszinti férfi WC felújítása. 200 000 Ft
Bibó István Gimnázium Zuhanyzó felújítás 200 000 Ft
  Tornacsarnok Felülvilágító jav 203 000 Ft
II.Rákóczi Ferenc 
Szakközépiskola Tornacsarnok ablakok 300 000 Ft
  Tornaterem vizesblokk 150 000 Ft
Lomb u.-i Óvoda 2.csoport szoba parketta felújítása 255 000 Ft
  Tisztasági festés 90 000 Ft
  Bejárati lépcső jav. 100 000 Ft
Vasút u.-i Óvoda 36 m² parketta felújítása 80 000 Ft
  Meszelés 90 000 Ft
  Kerítés javítás 100 000 Ft
Felsővárosi Óvoda Udvari járdák 50 000 Ft
  Csoportszobák parketta 242 000 Ft
  Konyha bej. Ajtó + tető 100 000 Ft
  Folyosó meszelés 90 000 Ft
Átlós u.-i Óvoda Külső terasz vakolat javítás 8 000 Ft
  Külső homlokzat festés 40 000 Ft
  Tisztasági festés 90 000 Ft
  Járda javítás 40 000 Ft
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Magyar u.-i Óvoda csoportszoba festés 100 000 Ft
  radiátor festés 24 000 Ft
  4 db ablak csere 320 000 Ft
  Veszélyes kémény elbontása 20 000 Ft
Szilády Á. u.-i Óvoda Tisztasági festés 90 000 Ft
  Veszélyes kémény elbontása 20 000 Ft
Ady E. u.-i Óvoda Tisztasági festés 100 000 Ft
  Vizes helyiség javítás 50 000 Ft
Fazekas Gábor u.-i Ált Iskola Tornacsarnok Fűtés korszerűsítés 250 000 Ft
Felsővárosi Ált. Iskola Irattár ablak csere 200 000 Ft
  ÁNTSZ HCCP 100 000 Ft
Kertvárosi Ált. Iskola Főbejárati lépcső felújítás céltartalékba 
  Tető bádogos javítás 183 000 Ft
Szűts J. Általános iskola Ebédlő ablakok mázolása 250 000 Ft
Bernáth L. Kollégium Udvari térburkolat javítás 1 000 000 Ft
Martonosi Pál Könyvtár Gázkémény bádogos munka 100 000 Ft
  Szennyvízcsatorna karbantartás 100 000 Ft
  Csapadékcsatorna bádogos munka 50 000 Ft
  Főbejárat szegély javítás   
Filmszínház MOZI WC felújítás 1 600 000 Ft
  Szabadkai út Táncház 100 000 Ft
Összesen   7 500 000 Ft
Céltartalék : Kertvárosi Iskola főbejárati lépcső 500 000 Ft
Általános tartalék Rendkívüli esetek kezelésére 2 000 000 Ft
Összesen   10 000 000 Ft
   
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-tetület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető, 
Barta József beruházási ügyintéző, 
Érintett intézményvezetők 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Munkatársai gondoskodnak róla, hogy a határozatot az érintett intézmények minél hamarabb 
megkapják, hogy hozzá tudjanak kezdeni a felújításokhoz. 
 

00016 Új napirendi pont 
 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Városmenedzser Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére 
pályázat  kiírása. 
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Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
 
No: 18  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >948< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 15:30:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   90.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 2   10.00%     8.33% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
148/2009. Kth. 
A Kiskunhalasi Városmenedzser Non-profit Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére pályázat 
kiírása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Városmenedzser np. Kft. ügyvezetői 
állására pályázatot hirdet. 
 
Képesítési feltétel: a kft. alaptevékenységi köréhez – pl. humánerőforrás-menedzser, 
projektmenedzser, marketing, közgazdasági, jogi - kapcsolódó felsőfokú (főiskolai, egyetemi) 
végzettség, Előnyt élvez, aki legalább 3 év szakirányú gyakorlattal, cégvezetői 
tapasztalatokkal rendelkezik, továbbá az idegennyelv ismeret. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 15. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június  30.  
 
A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője, Polgármesteri Hivatal,  
6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.  
 
A megbízás kezdő napja: 2009. július 01. A megbízatás időtartama legfeljebb 5 év. 
A megbízás várható befejező napja: 2014. június 30.  
Illetmény: megállapodás szerint. 
 
Egyéb feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, erkölcsi 
bizonyítványát, iskolai végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló okmányok hiteles 
másolatát, a kft. működtetésére, vezetésére és a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó szakmai 
tervezetet. 
 
A pályázatot közzé kell tenni a www. kiskunhalas. hu weboldalon, a Halasi Tükörben és a 
Halas TV képújságjában, valamint  internetes felületén. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Lukács László alpolgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00017 Új napirendi pont 
 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett 
vízterhelési díj visszaigénylése és felhasználása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 19  
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 Szavazás: Nyílt  >949< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 15:31:03 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
149/2009. Kth. 
Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett vízterhelési díj 
visszaigénylése és felhasználása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során 
keletkezett vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Barta József beruházási  ügyintéző 
Farkas István HALASVÍZ  Kft ügyvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00018 Új napirendi pont 
 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A 0936/6 és 940/70 hrsz.-ú ingatlanokon bányaszolgalmi jog alapítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság határozatára reagálva elmondja, 
hogy a gázvezeték nyomvonala nem érint egyéb önkormányzati tulajdonban lévő területet, 
mint ami az előterjesztésben szerepel.  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság által javasolt kiegészítéssel, 
miszerint a 0936/6 hrsz.-ú terület esetében 160,- Ft/m2, a 0940/70 hrsz.-ú terület esetében 
100,- Ft/m2 kártalanításra tartson igényt az önkormányzat. 
 
No: 20  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >950< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 15:35:02 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
150/2009. Kth. 
A 0936/6 és 0940/70 hrsz.-ú ingatlanokon bányaszolgalmi jog alapítása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező a kiskunhalasi 0936/6 hrsz., valamint 0940/70 hrsz. ingatlanokra külön-
külön vonatkozó, a „Városföld-Drávaszerdahely DN 800 gázszállító vezeték” építésével 
összefüggő  elhelyezési megállapodás és kártalanítási megállapodás aláírására az alábbi 
kiegészítéssel: 

A 936/6 hrsz terület esetében:   160 Ft/m 2  

A 940/70 hrsz. terület esetében:   100 Ft/m2 
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kártalanítás ellenében. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József mb. városfejlesztési osztályvezető, 
Central Geo Kft. 5000 Szolnok, Mária út 10. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00019 Új napirendi pont 
 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalason a Fazekas Gábor utca burkolat bővítése, forgalmi 
rendjének módosítása a Lidl Áruház gépjármű közlekedéséhez.   
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető: 
 
Felhívja a figyelmet, hogy a  kiegészítő anyaggal új változatban megküldött előterjesztés két 
változtatást tartalmaz. A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
ülésén felmerült a gyalogátkelőhely kialakításának igénye. A már engedélyezett 
gyalogátkelőhely a napokban felfestésre kerül. A Fazekas Gábor utcán burkolatszélesítés 
történik, ezért új engedélyezési eljárást kell a beruházónak lefolytatnia és az engedélyeztetési 
eljárás során ezt a gyalogátkelőhelyet világítással együtt ki kell építenie.  
A napokban történt megbeszélésen a Megyei Közútkezelő azzal a javaslattal állt elő, hogy a 
Kisfaludy utcától az 53-as főútig, a Kárpát utcán ugyanúgy egy balra kanyarodó sáv is 
kerüljön kiépítésre, mint a Kárpát utcán a Fazekas Gábor utcától az 53-as főútig, mert a 
forgalomszámlálás adatai azt bizonyítják, hogy a városközpontból kifelé haladó járművek 
mennyisége legalább olyan mértékű, mint a leendő áruháztól kikanyarodó járműveké. 
Késleltetett zöld jelzéssel a balra kanyarodó sávok megoldást jelentenek erre a 
kereszteződésre. 
 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Nem egy, hanem több gyalogátkelőhelyről volt szó, nevezetesen a Fazekas 
Gábor utca keleti oldalán, a Kárpát utcán keresztül és a Fazekas Gábor utcán áthaladó 
gyalogátkelőhelyről is. Nem tudja, hogy mi az oka az előterjesztésben az egyes szám 
használatának.  
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A Fazekas Gábor utca Kárpát utca felőli torkolatában egy új forgalmi sáv kerül kialakításra, 
ahol meglehetősen hosszú gyalogátkelőhelyre van szükség, valószínűleg járdaszigettel. A 
lakótelepről a Fazekas Gábor utca felé igyekvőknek is szükségük lenne egy 
gyalogátkelőhelyre a Kárpát utcán, hogy a LIDL áruházhoz jussanak.  
Melyik gyalogátkelőhelyről beszélt Kőrösi Dezső osztályvezető? 
A bizottság támogatta a LIDL áruház közlekedési tervét. Az áruház képviselője sem zárkózott 
el a bizottság javaslata elől.  
 
Halász Balázs képviselő: 
 
 Kőrösi Dezső osztályvezető elmondása szerint a Kisfaludy utcától a Kárpát utcára tervezett 
balra kanyarodó sáv visszaszorítja azokat az áthaladó járműveket, amelyek a lakó-pihenő 
övezetet használták. Az új sáv megoldást jelent az 53-as főútra balra felkanyarodóknak. 
Örült, hogy a LIDL képviselője gondolkodás nélkül ígéretet tett mindkét gyalogátkelőhely 
megépítésére. A beruházás összköltségéhez mérten nem növeli meg nagymértékben a 
költségvetést.  
Fontosnak tartja, hogy a balra kanyarodó sáv miatt nem kell megszüntetni a Fazekas Gábor 
utca párhuzamos közlekedését, ami a gépjárművezetői vizsgáztatás feltétele. A legjobb 
megoldás született. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Régi kérése volt, ezért örül, hogy hosszú idő után a Kuruc vitézek teréről el lehet jutni 
gyalogátkelőhelyen keresztül a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskolába. Emellett fontosnak 
tartaná a hőközpont melletti parkoló és útszakasz felújítását is. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Csatlakozik Pajor Kálmán képviselő által elmondottakhoz ezért javasolja, hogy a határozati 
javaslatban ne gyalogátkelőhely, hanem gyalogátkelőhelyek kifejezés szerepeljen a későbbi 
viták elkerülése végett. 
 
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető: 
 
A LIDL áruház elvégzi azokat a változásokat az engedélyeztetési eljárást követően, amelyek 
az útszélesítés miatt szükségesek. Ez a Fazekas Gábor utcán a gyalogátkelőhely bővítése, ami 
valószínűleg lámpacserével is jár, illetve az 53-as főúttal párhuzamosan lévő 
gyalogátkelőhely is kiszélesítésre  kerül. A Kárpát utcára tervezett gyalogátkelőhely 
megépítésére az önkormányzatnak jogerős engedélye van, a lámpacsere megtörtént, a festést 
a következő napokban végzik, ezért azt nem érinti az előterjesztés. A benzinkút oldalához 
újabb gyalogátkelő felfestése szükségtelen és nem megvalósítható, mert nincs járdakapcsolat 
a Shell kút mögött. A határozati javaslat megfelelő azzal a kiegészítéssel, ami a Kisfaludy 
utcára vonatkozik. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását az alábbi kiegészítéssel: 
„… a szükséges gyalogátkelőhely és járdakapcsolat, továbbá a Kárpát utcán a Kisfaludy 
utcától is egy új balra kanyarodó sáv a beruházó költségén épüljön meg.” 
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No: 21  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >951< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 15:44:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
151/2009. Kth. 
Kiskunhalason a Fazekas Gábor utca burkolat bővítése, forgalmi rendjének módosítása a Lidl 
Áruház gépjármű közlekedéséhez. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Fazekas G. utcában egy új forgalmi sáv, míg a Kárpát utcában a 
lámpák előtt egy új, balra kanyarodó sáv kiépítéséhez. 
A  kiépítés után a terv szerinti forgalmi rend bevezetésével egyetért azzal a feltétellel, hogy a 
szükséges gyalogátkelőhely és a járdakapcsolat, továbbá a Kárpát utcán a Kisfaludy utcától 
is egy új balra kanyarodó sáv a beruházó költségén épüljön meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00020 Új napirendi pont 

 
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójának kiegészítése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth József városfejlesztési osztályvezető: 
 
A jelenleg hatályos Ipari Park Hasznosítási Koncepció a betelepülő vállalkozások 
területszerzését a többletmunkaerő foglalkoztatása esetén  támogatja, ami azt jelenti, hogy 1 
fő többletfoglalkoztatása révén munkahelyenként 1 millió forint támogatást lehet szerezni úgy, 
hogy az annak megfelelő értékű területhez ingyen jut a beruházó. 
Az előterjesztés a munkahelymegtartást támogatja, munkahelyenként 330.000 Ft-tal, tehát 
ekkora értékű ingyenes területszerzésre nyílik lehetősége a betelepülő vállalkozásnak. 
 

Kérdések 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >952< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 15:46:18 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15 100.00%   62.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               15 100.00%   62.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 9     37.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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152/2009. Kth. 
Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójának kiegészítése. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2006.sz.  határozatával 
elfogadott  Ipari Park hasznosításának  koncepciójában szereplő „TÖV Kft.”  szövegrészt 
„Halasi Városgazda Zrt”  szövegre módosítja és   az alábbiak szerint  kiegészíti: 
 
„Az Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat olyan módon is 
támogatja, hogy a vállalkozás pályázatában vállalt megtartott munkahelyek számához 
igazodóan munkahelyenként legfeljebb 330.000 Ft ( háromszáz-harmincezer forint ) 
támogatást ad a terület vételárából. A támogatás kiszámítása oly módon történik, hogy 
ingyenes területjuttatás  esetén a juttatott terület értékét  a koncepcióban meghatározott 
alapáron (2000 Ft/m2) kell számolni, a fenti módon számított értékű ingyenesen átadott 
terület értéke nem haladhatja meg a megtartott munkahelyenként számított 330.000 
(Háromszáz-harmincezer forint) támogatást.” 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető, 
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. operatív  igazgatósági tag 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00021 Új napirendi pont 
 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A 0463/63 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
Az eredetileg kiadott előterjesztésben egy sajtóhiba folytán téves név szerepel. Az új 
változatban, már helyesen Juhász Mihály a kérelmező. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 23  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >953< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 15:47:29 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16 100.00%   66.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               16 100.00%   66.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     33.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
153/2009. Kth. 
A 0463/62 hrsz. alatti terület megvásárlási kérelme. 
 

H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 0463/62 hrsz. alatti 2827 m2 
területű, tanya és szántó művelési ág megjelölésű  ingatlanát Juhász Mihály Kiskunhalas, 
Felsőöregszőlők 267. sz. alatti lakos részére. 
A terület értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési 
és Gazdasági Bizottság dönt. 
Egyben 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. operatív igazgatósági tagja 
Kantár Imre vagyongazdálkodó, 
Juhász Mihály Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 267. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00022 Új napirendi pont 

 
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az Ipari Parkban összesen 13.381 m2 terület megszerzésére vonatkozó 
kérelem.  
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
A Halasi Városgazda Zrt. a képviselő- testületi ülést megelőzően osztotta ki a vállalkozó által 
igénybe vehető kedvezményeket tartalmazó számításait.  
 

Kérdések 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Mi határozza meg, hogy egyes igénylők mekkora nagyságú területet kapnak? 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
Az Ipari Park Hasznosítási Koncepció nem korlátozza a megszerezhető terület nagyságát. 
Nem vizsgálja a Polgármesteri Hivatal az igény jogosságát. Az érintett vállalkozás 
acélszerkezetek gyártásával foglalkozik, ezek gyártócsarnokon kívüli mozgatáshoz szükséges 
a hely.  Az önkormányzat a terület nagyságától függetlenül a koncepcióban meghatározott 
egységáron értékesíti az ingatlanokat. Minél nagyobb területet kér valaki, annál hamarabb 
benépesül az Ipari Park. 
 

Hozzászólások 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Meglepődve tapasztalja, hogy a Városgazda Zrt. számításai szerint nem akkora a vételár, 
mint az korábban bizottsági üléseken elhangzott. Most fogadták el az új koncepciót a meglévő 
munkahelyek megtartásának segítésére. A meglévő munkahelyek megtartásakor 330 ezer Ft, 
új munkahely létesítésekor 1 millió Ft kedvezményben részesül a betelepülő vállalkozás. A 
meglévő vállalkozás felszámolása után rögtön új dolgozó lesz a jelenlegiből, és 1 millió Ft az 
utána igénybe vehető kedvezmény. Vannak „kiskapuk” a koncepcióban, amit meg is találnak.  
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Véleménye szerint a telekigénylés visszás. Ez a terület 20 fő foglalkoztatásához túl nagy. 
Egyetért a jelenlegi gazdasági helyzetben a munkahelyek megőrzésének támogatásával. Közel 
30 évig vasipari szakmában dolgozott, mint tervező és irányító, ezért ért hozzá. A Fémmunkás 
Vállalatnál ekkora területen 1300 fővel dolgoztak. Vasszerkezeteket, hidakat, épületelemeket 
gyártottak. Itt 22 fő alkalmazott látja el ezt a feladatot. Telekspekulációt sejt a háttérben. Az 
ilyen célra történő eladást indokolatlannak tartja. 1 dolgozóra 670 m2 jut.  
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Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Filantrop telep eladásáról van szó. A Rendezési Terv szerint a területet egy út szeli majd 
ketté. Ennek ellenére a vállalkozó ragaszkodik hozzá. Felmerült a Településfejlesztési, 
Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságban, hogy szükség van-e ekkora területre a 
megjelölt tevékenységhez. A kérelmező Szikora József meglehetősen vehemensen válaszolt. 
Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy az eladási ár miért változott a különböző bizottsági 
üléseken. A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén 6 
millió Ft, míg a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén több, mint 12 millió Ft 
hangzott el, a ma kiosztott számítás szerint 8.308 ezer Ft az eladási ár. Miért nincs egységes 
számítási módszer? Tóth Péter főépítész arra hivatkozott, hogy mindenki által ismert 
számítási módszert alkalmaznak. A teljes telep eladása elgondolkodtató, de a beruházó tudja 
mekkora területre van szüksége.  
 
Kószó János képviselő: 
 
Emlékei szerint ez a képviselő-testület hagyta az legutóbbi módosítást jóvá. A koncepció IV. 5. 
pontja alapján a többletigényt 1000 Ft/m2 + ÁFA áron szerezheti meg a kérelmező. A 
Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén Dr. Fődi István a Városgazda Zrt. 
operatív igazgatója megígérte, hogy személyesen számolja ki a vételárat. Ezt kapták meg most 
a képviselő-testület tagjai.   
Túlzottnak tűnik az igényelt terület nagysága, de semmiféle spekulációra nem tudja 
felhasználni a kérelmező. Más nem kap rá működési engedélyt, mert jelzálogjogot jegyeznek 
be rá. Rosszul jár a vállalkozó, ha nem tartja be a feltételeket. Feltételezhetik, hogy 3 évig 
foglalkoztatja a 20 főt. Amennyiben nem, akkor 32 millió Ft-ért lesz az övé a terület. 
A koncepciót bármikor lehet módosítani. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Javasolja, hogy a későbbiekben korlátozzák a területnagyságot. Ezt a területet több, mint 30 
millió Ft-ért akarták elcserélni, ami forgalomképes ár. Nem rossz befektetés ez a 
vállalkozónak, mert évek múlva is sokat fog érni. A 20 ember foglalkoztatása miatt támogatta 
a bizottság az előterjesztést. Annak ellenére támogatták, hogy nagyon kidolgozatlan. 
Korábban nem hallottak csökkentett összegről és a plusz területigényről.  Mi a definíciója a 
plusz területi igénynek?  
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Annak kell ismernie a koncepciót, aki nap, mint nap foglalkozik az Ipari Park 
hasznosításával. Értelmezési zavar van, ha három egymást követő napon három számítás lát 
napvilágot. Nem hiszi, hogy a bizottság felelőssége utánajárni a koncepció rendelkezéseinek. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Nehezen betelepülő területről van szó. Nemcsak ennek a testületnek okozott problémát. 
Véleménye szerint segíteni kell azokat a vállalkozásokat, akik Kiskunhalason fizetnek adót és 
munkahelyeket szeretnének teremteni. Abban a vitában, hogy indokolt-e ekkora terület, nem 
kíván részt venni. Nem lehet összehasonlítani a régi és a mai technológiát. A Fémmunkás 
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Vállalat legalább 50.000 m2-en működött. Az összehasonlítás ebből a szempontból sem állja 
meg a helyét. Indokolatlanul nagy igényeknek nem kell a pártjára állni. 
Meggyőződése, hogy a mostani kérelem egy hosszú távú fejlődés kiindulópontja és támogatni 
kell. 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A munkahelyteremtő befektetőket ő is támogatja. Műszakilag indokolatlan a kért terület 
mérete. Nem ért egyet a hasznosítható terület elherdálásával. Nem támogatja az 
előterjesztést, s arra kéri a többi képviselőt is, hogy gondolják át.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Véleménye szerint a telekspekuláció erős kifejezés. Hosszú távú beruházásról van szó, ami 
munkahelyeket teremt és bevételt eredményez. Ha nem támogatják az előterjesztést, a terület 
kihasználatlan marad és a gyom növi be. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Az Ipari Park azon része is kihasználatlan, ahova régebben sok befektetőt vártak. A jelenleg 
tárgyalt terület az üzleti életben is egy eladható ingatlan. A plusz igény definíciója véleménye 
szerint az, hogy már meglévő vállalkozás kér további területet. Ekkor érthető lenne számára, 
hogy kedvezményes áron adják a területet.  Ebben az esetben egy most induló vállalkozásról 
beszélnek. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nem kapott választ az eladási ár kialakulásáról és a többlet területigényről feltett kérdésére. 
 
Tóth Péter főépítész: 
 
Idézi a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepcióját, miszerint „Az Ipari Parkba 
betelepülni szándékozó vállalkozásokat az Önkormányzat a vállalkozás pályázatában vállalt 
új munkahelyek számához igazodóan, munkahelyenként legfeljebb egymillió forinttal 
támogatja. A támogatás kiszámítása oly módon történik, hogy ingyenes területjuttatás esetén, 
az ily módon juttatott terület értékét a koncepcióban meghatározott alapáron (2000 Ft/m2) 
kell számolni, a fenti módon számított értékű ingyenesen átadott terület nem haladhatja meg a 
létesítendő munkahelyenkénti egymillió forint támogatást.  
Amennyiben a betelepülni szándékozó vállalkozók területigénye a fenti mértéket meghaladja, 
úgy legfeljebb az ingyenesen juttatott területtel megegyező alapterületű további területrészt 
1000 Ft/m2 áron jogosult megvásárolni.” 
 
(Dr. Várnai László polgármester távozik a teremből.) 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 24  
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 Szavazás: Nyílt  >954< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 16:15:32 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15   88.24%   62.49% 
 Nem                 1     5.88%     4.17% 
 Tartózkodik                 1     5.88%     4.17% 
 
 Szavazott               17 100.00%   70.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 7     29.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
154/2009. Kth. 
Az Ipari Parkban összesen 13.381 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6046/1 hrsz 
alatti 3.172 m2 nagyságú és a 6046/3 hrsz alatti 10.209 m2 nagyságú területnek a Halasacél 
Kft. (6400 Kiskunhalas, Radnóti Miklós u. 33.) részére történő kedvezményes tulajdonba 
adásához, a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. A terület 
tulajdonba-, és birtokba adásával valamint az út és közmű ellátással kapcsolatos költségek 
kérelmezőt terhelik. 
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a 
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK 
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek. 
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben 
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész, 
Dr. Fődi IstvánVárosgazda Zrt. operatív igazgatósági tagja 
Kantár Imre vagyongazdálkodó, 
Halasacél Kft. Kiskunhalas, Radnóti Miklós u. 33. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00023 Új napirendi pont 
 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A 8402 hrsz. alatti területből mintegy 150 m2 nagyságú rész megvásárlási 
kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
(Dr. Várnai László polgármester visszaérkezett a terembe.) 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 25  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >955< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 16:16:46 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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155/2009. Kth. 
A 8042 hrsz. alatti területből mintegy 150 m2 nagyságú rész megvásárlási kérelme. 
 

H a t á r o z a t 
 
l./ A Képviselő-testület elrendeli a 8402 hrsz alatti ingatlan rendezési terv szerinti 
megosztását. A kialakuló területrész művelési ágát a rendezési tervre való tekintettel 
beépítetlen területre változtatja. A telekmegosztással kapcsolatos költségeket az 
Önkormányzat fedezi. 
 
2./ A kialakuló mintegy 150 m2 nagyságú területet az Önkormányzat zárt versenytárgyalás 
keretében értékesítésre jelöli ki, melyre a 6333/2 és 8396 hrsz ingatlanok tulajdonosait kell 
meghívni. Azonos ajánlat esetén az ingatlanszerzésre Ördög Margit (6400 Kiskunhalas, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 22.) lakos jogosult. 
A tulajdonba vétellel és az esetleg szükséges közműkiváltással kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik. A terület kikiáltási áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt. 
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a telekmegosztási, majd az azt 
követő értékesítési 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. operatív igazgatósági tagja 
Kantár Imre vagyongazdálkodó, 
Ördög Margit Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 22. 
Máté Lajos Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00024 Új napirendi pont 
 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 26  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >956< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 16:17:30 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
156/2009. Kth. 
Az Ipari Parkban 3.086 m2 terület megszerzésére vonatkozó kérelem. 
 

H a t á r o z a t 
 

1.  A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 47/2008. Kth. számú határozatát. 
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6023/17 
hrsz alatti 3.086 m2 nagyságú területnek a Babud és Társa Kft. (6400 Kiskunhalas, Ady Endre 
u. 9.) részére történő kedvezményes tulajdonba adásához, a Kiskunhalasi Ipari Park 
hasznosítási koncepciójában foglaltak szerint. A terület tulajdonba-, és birtokba adásával 
valamint az út és közmű ellátással kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik. 
A tulajdonba adáshoz fűződő kedvezmény tekintetében e határozat akkor hajtható végre, ha a 
Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a kérelmező vállalkozás megfelel a 70/2001/EK 
rendeletben és a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglalt támogatási feltételeknek. 
A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben 
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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Tóth Péter főépítész, 
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. operatív igazgatósági tagja 
Kantár Imre vagyongazdálkodó, 
Babud és Társa Kft. Kiskunhalas, Ady Endre u. 9. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00025 Új napirendi pont 
 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működésének vizsgálatáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 

00026 Új napirendi pont 
 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató az önkormányzat gazdasági társaságai működésének 
vizsgálatáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató 
elfogadását. 
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A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 

00027 Új napirendi pont 
 
27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató a Halasi Nemes Tanács tevékenységéről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 
 

00028 Új napirendi pont 
 

 
28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel kötendő szándéknyilatkozat. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Az előterjesztésből kiderül, hogy egy új szereplő lép be a szelektív hulladékgyűjtésbe. Az 
interneten utánanézett és véleménye szerint komoly cégről van szó. Az ország egész területét 
lefedi a tevékenységük. Érdekességként megemlíti, hogy a Parlamentből évente 51 tonna 
hulladékot gyűjtenek össze. 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. a 
szelektív hulladékok értékesítéséből profitál. A lakosság a saját költségén szállítja a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekhez a hulladékot és szortírozza.  A Zrt. vezetője ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy a továbbértékesítésből származó bevételeket a szemétszállítási díj 
csökkentésére fordítják. Az előterjesztésben nem ez szerepel. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nincs összefüggés a kettő között. Nem mentesíti ez, a kötelezettség alól a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.-t. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Kezdetektől működhetett volna ez a cég és akkor nem állna halmokban a rengeteg szelektív 
hulladék. A környezetvédelmi miniszter látogatásakor is elhangzott, hogy feldolgozót kell 
keresni a PET palackok újrahasznosítására. Örül annak, hogy valaki felvállalja a 
hasznosítást, de már korábban kellett volna. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A PET palackok feldolgozására nem volt hatósági engedély. Az engedély megérkezése óta 
vevő is van. Nem az előterjesztésben szereplő cégnek fogja értékesíteni a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Ez egy másféle 
együttműködés.  
A törvény meghatározza, hogy a másodhasznosításra továbbadott üveg, PET palack és papír 
értékesítéséből származó bevételt hogyan kell a jövő évtől az árképzésben érvényesíteni. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Az előterjesztéshez csatolt Önkormányzati igazolás/tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtésről 
13. pontja szerint: „ a lakossági hulladékudvarok száma: 1 db (jelenleg nem üzemel, 
engedélyeztetés folyamatban).” 
Mikorra várható a hulladékudvar megnyitása? 
 
Soltész Gergely környezetvédelmi referens: 
 
Az engedélyeztetési eljárás a végéhez érkezett. Az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adja ki a végső kezelési engedélyt, ami a következő 
napokban, hetekben bármikor megérkezhet. A szakhatósági állásfoglalások már a 
felügyelőség rendelkezésére állnak. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 27  
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 Szavazás: Nyílt  >957< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 16:23:07 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   90.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 2   10.00%     8.33% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
157/2009. Kth. 
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft-vel kötendő szándéknyilatkozat. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. és a csomagolási hulladékok hasznosítását koordináló ÖKO-
Pannon Kft. szerződéskötéséhez szükséges szándéknyilatkozatot, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtésről szóló adatlapot aláírja.  
 

   
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Soltész Gergely környezetvédelmi referens,   
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 
Szabó Tamás Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00029 Új napirendi pont 
 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: „Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon” című 
pályázat benyújtása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 28  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >958< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 16:24:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
158/2009. Kth. 
„Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon” c. pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztési feladatok támogatása 2009” (DARFT/TEKI/2009) pályázati felhívására pályázatot 
nyújtson be „Kiskunhalas, Kossuth utca parkoló felújítás a Földhivatal előtti szakaszon” 
címen. 
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A támogatással megvalósítani tervezett felújítás összes költsége 2.675.159,- Ft, az igényelt 
támogatás a pályázatban elszámolható költség 75 %-a, azaz  2.006.369,- Ft. 
Saját erő szükséglet 668.790,- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési 
rendeletében biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok beadásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00030 Új napirendi pont 
 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: „CÉDE 2009 Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítás” című 
pályázat benyújtása. 
. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A teljes műszaki tartalmat kimerítették a pályázatban. Egy osztás még hátra van, a megye még 
vihet el a rendelkezésre álló keretből. Ha csökken a megpályázható összeg, a pályázat 
műszakilag szétbontható.  
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 29  
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 Szavazás: Nyílt  >959< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 16:26:35 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
159/2009. Kth. 
„CÉDE 2009. Felsővárosi Óvoda homlokzat- és tetőfelújítás” c. pályázat benyújtása. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács „Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 
támogatása (HÖF-CÉDE)” megnevezésű 2009. évi pályázati felhívására „Kiskunhalas, 
Felsővárosi Óvoda homlokzat-, és tetőfelújítása ” címmel pályázatot nyújtson be.  
 
A beruházási munkák összege 22.059.412,- Ft, melyhez saját erőként 5.514.853,- Ft-ot biztosít 
a 2009. évi költségvetési rendeletében. A támogatási igény összege 16.544.559,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2009. június 2. 
Végrehajtásért felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Barta József beruházási ügyintéző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00031 Új napirendi pont 
 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: „Nagy-Szeder István utca felújítása” című pályázat benyújtása. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 30  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >960< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 16:28:16 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
160/2009. Kth. 
„Nagy-Szeder István utca felújítása”c. pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására a „Decentralizált települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2009” (DARFT-
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TEUT-2009) támogatásának elnyerésére pályázatot nyújtson be, „Kiskunhalas, Nagy Szeder 
István utca útfelújítása” címen:  
    
A támogatással megvalósítani tervezett felújítás összes költsége 16.208.405,- Ft, az igényelt 
támogatás a pályázatban elszámolható költség 50 %-a, azaz 8.104.203,- Ft. 
Saját erő szükséglet összesen  8.104.203,- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok beadásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00032 Új napirendi pont 
 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: „Kossuth utca járda felújítása Árpád u. – Katona József u. közötti 
szakaszon” című pályázat benyújtása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 31  
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 Szavazás: Nyílt  >961< Egyszerű 
 Ideje:2009.05.25 16:29:18 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
161/2009. Kth. 
„Kossuth utca járda felújítás Árpád u. -Katona József u. közötti szakaszon”c. pályázat 
benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Város Polgármesterét, hogy a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztési feladatok támogatása 2009” (DARFT/TEKI/2009) pályázati felhívására pályázatot 
nyújtson be „Kiskunhalas, Kossuth utca járda felújítás Árpád u. – Katona J u. közötti 
szakaszon” címen. 
 
A támogatással megvalósítani tervezett felújítás összes költsége 26 663 465,- Ft, az igényelt 
támogatás a pályázatban elszámolható költség 75 %-a, azaz 19 997 599,- Ft. Saját erő 
szükséglet 6 665 866,- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendeletében 
biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok beadásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00033 Új napirendi pont 
 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése és a Városháza épülettömbjének 
energetikai korszerűsítése” című pályázatok előkészítése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Részben még nem kiírt pályázatról van szó. Az épületenergetika része már nevesített pályázat 
(KEOP-2009-5.3.O/A,B.). Ehhez kapcsolódik a jelenleg társadalmi vitán lévő 
épületfelújításra és térrekonstrukcióra kiírt pályázat. Az előkészítő munkákat célszerű 
megkezdeni. Tudomása szerint rövid idő áll majd rendelkezésre a pályázat kiírása és beadása 
között. A pontos költségvetés és a szükséges önerő ismeretében újabb előterjesztés készül 
majd a témában. 
 

Kérdések 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Mit takar az épületenergetikai fejlesztés? Épületszigetelésről, ablakcseréről vagy geotermikus 
energia felhasználásáról van szó? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Információi szerint kevesebb pénz fog rendelkezésre állni, mint az első körben, ezért indokolt 
kétfelé venni a pályázatot. 
A KEOP-2009-5.3.O/A,B pályázatban a fűtéskorszerűsítés és a nyílászárók cseréje szerepel. 
A fűtés technikáját nem tudja megmondani, mert a geotermikus energia felhasználása még 
nem realizálódott. A legkorszerűbb és legolcsóbb megoldást fogják megtalálni. 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság többször tárgyalta a 
belváros fejlesztési terveit. Továbbra is szeretnének részt venni a munkában. A szűkös 
forrásokra tekintettel nem mindegy, hogy mire kerül a hangsúly. Javasolja a határozati 
javaslat 2./ pontját kiegészíteni azzal, hogy a pályázatokkal kapcsolatos előkészítő 
munkálatokba a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottságot is 
vonják be és a három ajánlattevőből a legkedvezőbb kiválasztásában is vegyen részt a 
bizottság. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Indokolatlannak tartja a határozati javaslat kiegészítését, mert az ide vonatkozó szabályzat 
szerint fognak eljárni.  

110 



További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 32  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >962< Minősített 
 Ideje:2009.05.25 16:34:30 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
162/2009. Kth. 
„Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése és a városháza épülettömbjének energetikai 
korszerűsítése” c. pályázatok előkészítése  
 

H a t á r o z a t 
 

1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a 
városközpont rehabilitációjára kiírásra kerülő pályázaton, valamint a KEOP-2009-5.3.O/A,B 
konstrukcióban kiírt pályázaton a Városháza épületenergetikai fejlesztésére. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázatokkal kapcsolatos előkészítő munkálatokkal három ajánlatot kérjen be. A  
három ajánlattevőből  a legkedvezőbb ajánlattévőt bízza meg, úgy, hogy a díjazása a pályázat 
nyertességének a függvénye. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Szlanka Tamás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00034 Új napirendi pont 
 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszok. 
 
Előterjesztés írásban mellékelt. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Nyárfa utcában 30 km/h 
sebességkorlátozásra kapott választ elfogadja-e? 
 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Nem fogadja el, mert a probléma továbbra is fennáll. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Vasút utcára szeméttároló kihelyezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Bajnok utca 3. sz. elé lámpatest kicserélésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Költségvetés készítését kéri. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Városfejlesztési Osztály elő fogja készíteni a következő évre. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kuruc vitézek téri járdák javítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert a javítás nem történt meg. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Városgazda Zrt. beütemezte június hónapra. 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ ezzel a kiegészítéssel elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kossuth utcai pavilon megszüntetésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Bocskai u. 6. sz. ingatlan elé pad és korlát 
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. Született egy javaslat, amit a későbbiekben ismertet. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Erzsébet királyné tér 8. sz. előtti fenyőfa 
kivágására kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Halasi Tükör hetilapban a közérdekű információk 
megjelentetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szász Éva képviselőt, hogy a Városkert u. névtábla kihelyezésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szász Éva képviselőt, hogy a Bajza utca kátyúinak kijavítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szász Éva képviselőt, hogy a Vásártér út feltöltésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szász Éva képviselőt, hogy a Kisbosnyák piac melletti parkolás rendezésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselőt, hogy a Katona József utcai parkolás rendezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek téri járdák és utak javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
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Szabó Károly képviselő: 
A jövő héten sor kerül rá, ezért a választ elfogadja. Köszöni Ván László főkertésznek a 
közreműködést. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Dekáni Árpád u. 5. sz. előtti villanyoszlop 
helyreállítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal, hogy tájékoztatást kér a helyreállítás megtörténtéről. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Zöldhulladék elszállítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti utcai játszótér javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Fazekas G. utcai parkolás ellenőrzésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Tóth János u. és Margaréta utcai szikkasztó árok 
javítására és a csatorna kitisztítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A választ elfogadja, de még egyeztet Szelezsán Jánossal a kérdésben. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a zöldhulladék elszállítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal, hogy a rendeletet felül kell vizsgálni, hogy óhatatlanul nagy terhet 
ne hárítsanak a lakosságra és a zöld zsákokat biztosítsák. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Térítés ellenében biztosítja a szolgáltató a zsákokat. 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a baromfi árusítást megelőző magas bevizsgálási 
díjra kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. Javasolja, hogy kérdezzék meg a főállatorvost arról, hogy indokolt-e még 
az ide vonatkozó rendelet hatályban tartása. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az idős emberek szemétszállításának rendezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja, de nem kapott választ, hogy mikor vezetik be a chiprendszert és milyen 
lehetőségek vannak a kéttényezős díjképzésre való átállásra. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelepen kullancsirtásra kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelepen sebességkorlátozásra 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal, hogy várja a táblák kihelyezését. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Zsoltina utcában lámpatest cserére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a piaccsarnok előtti buszmegállóhoz padok 
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bethlen Gábor téri utak javítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Semmelweis térre szemetelést tiltó tábla 
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Széchényi u. kamionforgalom elterelésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen a Széchenyi úti 
házak repedése miatti interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Téglagyári út sebességkorlátozására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Ugyanazt a választ kapta a Műszaki Osztálytól, mint Dózsa Tamás Károly az egyik 
interpellációjára, ezért nem fogadja el a választ. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Kórház bejáratánál a járda melletti korlát 
elbontására kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a volt ÁMK előtti járda javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A határidő ellenére nincs kész.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Pályázat révén díszkő burkolattal történő ellátása várható a kérdéses járdaszakasznak. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen az Átlós úti 
védőkorlát rendezésére kapott ismételt választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek terén lévő padokról a 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e? 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Erzsébet királyné tér 8. sz. vízdíjáról a 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal, hogy vonatkozó rendelet módosításával megnyugtató megoldás 
születik.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a strand üzletrészének magántulajdonba kerüléséről a 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e? 
 
A tulajdonrész megvásárlásra forrás hiányában nem került sor. Nincs adásvételi szerződés, 
amit jogilag meg lehetne vizsgálni.  
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Meg kell vizsgálni, hogy történt-e mulasztás. Az interpellációra adott 3 korábbi válasz ellent 
mond egymásnak.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A legutóbbi két válasz ugyanaz. Ki fogja fizetni a jogi szakértőt? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A Polgármesteri Hivatal. A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság levélben keresi meg a Polgármester Urat a jogi szakvélemény készíttetése 
érdekében. 
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KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Egy korábbi interpellációjában már kérte a Csalogány utca vasúton túli zúzottköves javítását, 
ami nem történt meg. Mi ennek az oka és mikorra várható? 
 
Már korábban is interpellált azzal kapcsolatban, hogy a Vasút u. 53.-tól a Baromfifeldolgozó 
Rt.-ig tartó szakaszon az északi oldal lefolyói eldugultak, van amelyikből gesztenyefa nő ki. Az 
utcában valamennyi csatornalefolyó tisztítását kéri.  
 
A Baross utcán lévő ostorfák idei metszése elmaradt, s sok fa a villanyvezetékig ér, ezért kéri 
a metszést. 
 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Kuruc vitézek terén lévő nyárfák kivágásának lehetőségét kéri megvizsgálni. Az ott lakók és az 
ettől allergiás gyerekek védelme érdekében. Kéri továbbá az elöregedett és balesetveszélyes 
fák kivágását. Városi szinten kéri megvizsgálni a nyárfák kiváltását más fafajtával. 
 
A Vári-Szabó István Szakközépiskola által használt Szabó Ervin utcai kollégium, a Radnóti 
utcai cukrászüzem, a Szent Imre utcai és a Városháza udvarán lévő tankonyhák 
hasznosításának felülvizsgálatát kéri helyi vállalkozók megkeresésével. 
 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy a Bajza utcai járda 
felújítása szükséges a nagykapuig. A balesetveszélyes szakaszok felülvizsgálatát kéri, mivel 
már több baleset is történt.  
Jelzi, hogy az Európai Parlamenti választási hirdetményeket több helyen felülragasztották. 
Példaként említi a Spar áruház, valamint a Vári Szabó István Szakközépiskola előtti 
hirdetményt. Jogszabályi háttere felől érdeklődik. Kéri a letakart hirdetmények felmérését.  
 
A Széchenyi utcán a Vári-Szabó István Szakközépiskola előtt lévő buszmegállót megrongálták, 
ennek javítását kéri. 
 
Erdei Ferenc tér egyenetlen járdáinak javítását kéri, különös figyelemmel az Erdei Ferenc tér 
4. szám előtt, mert ezen a szakaszon huzamosabb ideig megáll a víz. A lakók járdaépítési 
kezdeményezése meghiúsult.  
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A Bojtár utca és Szélmalom utca kereszteződése beláthatatlan a sövény miatt. A városban 
található, sövény miatt be nem látható útszakaszokról egyeztetés összehívását kéri. 
 
Ismételten kéri a Fazekas utca és Bajza utca sarkán lévő újságos pavilon eltávolítását. 
Jogszabály alapján kötelezhető a vállalkozó a pavilon elszállítására? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A piacon történő baromfiárusítással kapcsolatban kéri, hogy az önkormányzat hivatalból 
járjon el és keresse meg Dr. Tóth Menyhért főállatorvost, tájékoztatást kérve a 
madárinfluenza és Newcastle-betegség fennállásáról. Amennyiben a betegség veszélye 
megszűnt, azt kéri, hogy a főállatorvos kezdeményezze a 44/2002.(V.17.) FVM rendelet ide 
vonatkozó tiltó tartalmának hatályon kívül helyezését. 
 
Az év elején a Városfejlesztési Osztály levélben kérte, hogy jelölje meg választókerületében 
azt a helyet, ahol hirdetőtáblát helyeznének ki.  Ezek azóta sem épültek meg, pedig nagy 
hasznát vennék, az interpellációs válaszokat is el lehetne rajta helyezni. Mi ennek az oka?  
 
A Tó utcában lévő Rózsa Vegas Söröző nem tartja be a nyitvatartási időt. A vendégek 
hangoskodása miatt nem tudnak az ott lakók pihenni, valamint szennyezik a környezetet is. 
Ennek megszüntetését kéri. 
 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Korábban is interpellált a Magyar utcán lévő parkolók kialakításával kapcsolatban. 
Érdeklődik hol tart a tárgyalás a kórházzal a terület biztosításáról?  
 
A szegedi úti laktanya hasznosításának megvizsgálását kéri. Tudomása szerint korábban 
jelentkezett egy vállalkozó az épület hasznosítására. A terület őrzése sokba kerül. Kéri 
megvizsgálni szükséglakások esetleg pályázati úton történő kialakításának lehetőségét a 
Magyar Államkincstárral egyeztetve. 
 
A belvárosi villanyoszlopokon lévő órák pótlását kéri. A buszmegállónál lévő órát hónapokkal 
ezelőtt megrongálták.  
Egyre több helyen fordul elő, hogy az idős lakosság nem tudja rendben tartani a háza előtt 
lévő közterületet. A bírságolások elkerülése érdekében kéri a Városgazda Zrt. 
közreműködését.  
 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Amennyiben a következő fél évben nem várható pályázat a Fűrész u. és Dózsa Gy u. 
felújításával kapcsolatban, kéri megvizsgálni a csatornaszemek és egyéb más korábbi 
javítások süllyedése miatt kialakult helyzetet. 
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Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal keresse meg a telefontársaságot a Szilády Áron 
Gimnázium mögötti törött csatornafedél cseréje miatt. 
 
Hónapokkal ezelőtt a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság bejárást tartott az 
Alsóvárosi temetőben a középkori templomnál. Érdeklődik, hogy a templom feltárásának 
ügyében történt-e előrelépés? 
 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Korábban már interpellált a Róna utca kátyúinak ügyében. Akkor ígéretet kapott, hogy a 
munkát április végéig elvégzik. Az út javítását kéri ismételten, mert nem történt meg. 
 
A Hunyadi utcára csatlakozó földutcák sárrázóinak javítását kéri ismételten, mert nem történt 
meg. 
 
Kéri, hogy az interpellációk a napirendi felszólalások után következzenek. 
 
A Petőfi szobortól az újságos standig a járda akadálymentesítését kéri. 
 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Kossuth utcán lakók az ingadozó gázszolgáltatásra panaszkodnak. Ennek megszüntetését kéri. 
 
Kuruc vitézek tere 20. szám előtti fa metszését kéri az óvoda felé néző oldalon. Az egyik lakás 
ablakáig ér a gally. 
 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Toldi utcában és a József Attila utcán ároktisztítást kér. 
 
Eötvös utcai parkolónak a Kmeth Sándor utca felőli megközelítésének biztosítását kéri.  
 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Széchenyi utcán lévő játszótér melletti hulladékgyűjtő rendszeres ürítését kéri. 
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Csipke u. 3-6. előtt megáll a víz és befolyik a házakhoz. Szikkasztóárok, vagy csatornázás 
mielőbbi kiépítését kéri.  
 
Szénás utcán 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Rendőrségi ellenőrzést, vagy a tábla 
leszerelését kéri, ha nincs szükség sebességkorlátozásra. 
 
Sok kereszteződés a sövény miatt beláthatatlan. Kéri megvizsgálni az ilyen helyeket és 
biztosítani a biztonságosabb közlekedést. 
 
 
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A Kertész és a Szilády Áron utcán lévő kertek végében található árok kitakarítását kéri. 
 
A Bocskai u. 6. szám lakói kérik a játszótéren lévő pad áthelyezését. 
 
Eötvös utcai parkoló Felsővárosból történő megközelítésének biztosítását kéri a forgalmi rend 
oly módon történő megváltoztatásával, hogy a Posta utcáról is be lehessen hajtani. 
 
A Híd u. 4-6. szám alatti ház udvarában megáll a víz, ami a Práger Ábrahám utcáról folyik 
oda. Kéri ennek megszüntetését. 
 
Szilády u.-Posta u. kereszteződésébe, vagy az óvoda és az Idősek Napközi Otthona elé 
gyalogátkelőhely létesítését kéri. 
 
 
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A Dionüszosz vendéglő nem tartja be a nyitvatartási rendet, valamint a vendégek szennyezik a 
környeztet. Ellenőrzést, valamint a működési engedély megvizsgálását kéri, mert tudomása 
szerint itallerakatra van engedély kiadva. 
 
A Csetényi parkban a gépjárműforgalom megakadályozását kéri.  
 
A Bem utcáról nyíló közparkban a közterület-felügyelők fokozott ellenőrzését kéri a 
szabályozott kutyasétáltatás biztosítása és a környezetszennyezés elkerülése érdekében. 
 
 
¦ 12_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A hulladékudvar megnyitásáig ideiglenes hulladékudvarként konténerek kihelyezését javasolta 
az ügyvezetőnek, aki szerint az engedélyeztetése ugyanolyan hosszú időt vesz igénybe, mint a 
végleges hulladékudvarnál.  

123 



124 

Az ügyvezető a Halas Televízióban úgy nyilatkozott, hogy lesz ideiglenes hulladékudvar. 
Soltész Gergely nem érintette a válaszában. Lesz-e ideiglenes hulladékudvar, ha igen, akkor 
mikorra várható? 
 
Az un. kis Keceli út (Sóstói Csárdától északra, Kecel irányába) járhatatlan dűlőút, mert a 
bokrok benőtték és kátyús. Javítását kéri. 
 
Szalai dűlő első kanyaradóívében lévő kátyúk javítását kéri. 
 
Sáros utcán illemhelyek kialakítását kéri még a nyár előtt. A Városgazda Zrt. korábban 
ígéretet tett ezek kialakítására, ennek ellenére nem történt meg. 
 
Baky kastély után a második kanyart követően az út balesetveszélyes kátyúinak javítását kéri.  
 
Szász Károly utca északi oldalán lévő oszlopos juharfasor fagödreinek tisztítását és 
gondozását kéri. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a képviselő-testület 
ülését befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

(: Dr. Várnai László :)     (: Dr. Ferenczi Mária :) 
       polgármester      jegyző 
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 

 
 
 
 (: Dr. Nagy Lajos :)      (: Soós Árpád :) 
  
 
 
Képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:25:46 
 


	       Képviselő         Voks Frakció
	Kristóf Sándorné Aljegyző
	Határozat


	a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
	- a gyermekek védelméről szóló
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	Molnár Ferenc igazgatósági tag
	Napirend tárgya: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata.

	H a t á r o z a t
	László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztályvezető

	H a t á r o z a t
	Halász Balázs képviselő:

	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT

	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	ALAPÍTÓ OKIRAT
	H a t á r o z a t
	Mester Sándor képviselő:

	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	Gyenizse Lajosné Imrehegy község polgármestere

	H a t á r o z a t
	Halász Balázs képviselő:
	Pajor Kálmán képviselő:

	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	Felelős: Dr. Várnai László polgármester
	Határidő: azonnal
	Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	Farkas István HALASVÍZ  Kft ügyvezető
	H a t á r o z a t
	 Kőrösi Dezső osztályvezető elmondása szerint a Kisfaludy utcától a Kárpát utcára tervezett balra kanyarodó sáv visszaszorítja azokat az áthaladó járműveket, amelyek a lakó-pihenő övezetet használták. Az új sáv megoldást jelent az 53-as főútra balra felkanyarodóknak.
	Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető:

	H a t á r o z a t
	Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
	Tóth József városfejlesztési osztályvezető:

	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	Soós Árpád képviselő:

	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	A PET palackok feldolgozására nem volt hatósági engedély. Az engedély megérkezése óta vevő is van. Nem az előterjesztésben szereplő cégnek fogja értékesíteni a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Ez egy másféle együttműködés. 
	A törvény meghatározza, hogy a másodhasznosításra továbbadott üveg, PET palack és papír értékesítéséből származó bevételt hogyan kell a jövő évtől az árképzésben érvényesíteni.
	Mikorra várható a hulladékudvar megnyitása?
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	H a t á r o z a t
	Hunyadi Péter képviselő:
	A választ nem fogadja el, mert a javítás nem történt meg.
	Hunyadi Péter képviselő:
	Hunyadi Péter képviselő:
	Hunyadi Péter képviselő:
	Hunyadi Péter képviselő:
	Hunyadi Péter képviselő:

	Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
	Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
	Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
	Szilágyi Pál Ferenc képviselő:
	Máté Lajos képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Aradszky Lászlóné képviselő:
	Pajor Kálmán képviselő:
	Pajor Kálmán képviselő:

	A Bem utcáról nyíló közparkban a közterület-felügyelők fokozott ellenőrzését kéri a szabályozott kutyasétáltatás biztosítása és a környezetszennyezés elkerülése érdekében.

