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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          
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 

 Kristóf Andrea Szervezési Főosztály osztályvezető 
 Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
 László Mária  Pénzügyi  és Városfejlesztési főosztályvezető 
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 Barta József  Beruházási ügyintéző 
 Tóth Péter Főépítész 
 Ván László Főkertész 
 Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
 Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Kórház Kht. ügyvezetője 
 Dr. Lengyel János orvosigazgató 
 Szelezsán János Városgazda Zrt. képviseletében 
 Weiszhaupt János Szarvas Kft. képviseletében 
 Tóth István  Város Sportjáért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke 
 Kiliti Zsuzsanna  Csipkeház vezetője 
 Vili Gábor Víziközmű Társulat elnöke 
 Aradszky Montika Lea Városmenedzser Kft. ügyvezetője 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő jelen van, az 
ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csáki László és Szilágyi Pál Ferenc képviselőket. 
 
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket, melynek keretében a Környezetvédelmi,  
Mezőgazdasági és Kistérségi Bizottság nem képviselő tagjának Dr. Skribanek Zoltánt 
választotta meg a képviselő-testület.  
Felkéri Dr. Skribanek Zoltánt az eskü letételére. 
 
„ Én, ..................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; a tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas város fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen! „ 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1.)NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS: 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A Parlament az elmúlt napokban 1 nem és 15 tartózkodás mellett határozatot hozott a nehéz 
helyzetbe került lakáshitelesek védelmére hozott törvény módosításáról. Azoknak a 
megsegítésére született a törvény, akik nehéz helyzetbe kerültek, de valamennyi törlesztést 
még vállalni tudnak. A módosítás az önkormányzatokat is bevonja. A Magyar Fejlesztési 
Banktól kapott hitellel elővásárlási jogot szereznek az árverezés előtt álló lakásokra, ahol a 
törleszteni nem tudó tulajdonosok élnek, akik ezután bérleti jogviszonyba lakhatnak továbbra 
is az ingatlanban. A hitelt 25 évre kaphatják az önkormányzatok, lakásonként legfeljebb 20 
millió Ft-ot igényelhetnek 3 évi fizetési halasztással. A kedvezmény 5-6 %-os kamatot foglal 
magába. Az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben, többségük eladósodott. Mégis 
gondolni kell arra, hogy vannak-e Kiskunhalason olyanok, akik igénybe vennék ezt a 
támogatást. Nyíregyháza, Pécs és Komló él a lehetőséggel és megpróbálják ezt a rendszert 
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beindítani. Véleménye szerint ezek az önkormányzatok jó úton járnak, hiszen nemcsak 
fejlesztésekre, hanem a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére is gondolni kell. A 
képviselő-testületben ciklusokon keresztül van ennek hagyománya. Véleménye szerint fel kell 
mérni a rászoruló családok számát, amire a nyár megfelelő lenne és szeptemberben újra 
vissza kell térni a támogatás kérdésére. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A 2009. április 27-i testületi ülésen több intézmény vezetőjének kinevezéséről döntött a 
képviselő-testület. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, a 
Halasi Tükörben, hogy változtatni kell. Ennek fényében a Szűts József Általános Iskola 
igazgatóját ( aki a polgármester úr felesége) nem választották meg. 
4 igazgatót és óvodavezetőt megválasztottak.  2 intézmény esetében nem született először 
döntés, végül a régi vezetőket bízták meg 1 évre. Az 1 évre szóló megbízást nem tartja 
szerencsésnek.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Elszomorító hírek láttak napvilágot a médiában az elmúlt hónapokban. Idősek 
bántalmazásáról, veteményesek fosztogatásáról, kerékpárlopásokról szóltak a hírek. Az 
elkövetők vigyáznak, hogy a még szabálysértésnek számító 20.000. Ft-os értékhatárt ne 
haladja meg az általuk okozott kár. Az idősek védelmére szomszédságon alapuló védelmi 
rendszer felállítását kezdeményezi, ami szükség esetén fel tud lépni az elesettek bántalmazása 
és a lopások ellen. Levélben keresi meg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot és 
aláírásokat gyűjt a szabálysértés felső határának 5000 Ft-ra történő lecsökkentésére, ami 
véleménye szerint visszaszorítaná a lopások számát. Kéri képviselő társait, hogy aki egyetért 
a kitűzött célokkal, az csatlakozzon az akcióhoz. 
 
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL. 
 
A tájékoztató írásban mellékelt. 
 
 Az írásos tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt  héten ünnepélyes keretek között 
aláírták a Művelődési Ház felújításáról szóló támogatási szerződését Üllésen.  
 
Kihirdették,  a belterületi utak felújításánál a Tó utca teljes felújításával kapcsolatos pályázat 
sikerét. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 385 millió Ft-ot nyert a Soltvadkert-Kiskunhalas 
kerékpárút megépítésére. A támogatási szerződés az kerékpárút útvonalába eső ingatlanok 
tulajdonjogának tisztázását követően kerül aláírásra. 
 
A Dong-ér völgyi elkerülőút II. szakaszának építkezése folyik, a tervek szerint augusztus 
második felére készül el.  
 
Dr. Szász Éva képviselő 2009. június 17.-én kelt levélében a következőkről tájékoztatta: 
„Alulírott Dr. Szász Éva, a FIDESZ-KDNP képviselője függetlenként kívánom az 
önkormányzati munkát folytatni.” Ennek megfelelően változott meg az ülésrend.  
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 Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
Az Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának befejezése című előterjesztést utolsó 
napirendi pontként javasolja tárgyalni, tekintettel arra, hogy osztós anyagként terjesztették 
be. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, az általa ismertetett és a  jóváhagyott munkatervben nem szereplő 
napirendi pontokkal együtt javasolja megállapítani a npirendet. 
 
 
No: 1  
 

 Szavazás: Nyílt  >974< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 13:50:20 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
170/2007. Kth. 
Munkaterv módosítása. 

H a t á r o z a t 
 

A képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően a 2009. június 22-i ülésén tárgyalja 
az alábbi napirendi pontokat: 
 
1. HALAS-DENT Kft. részére fogszabályozás és röntgen szakellátás vonatkozásában 

finanszírozási szerződés megkötéséhez hozzájárulás. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata Tompa Város 

Önkormányzata által önállóan működtetett okmányiroda létesítéséhez. 
3. Sikondai gyermek- és ifjúsági tábor és a Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor állami 

tulajdonban lévő ingatlan önkormányzat részére ingyenes átruházás kérése. 
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4. Gyógytestnevelési feladatellátás megszervezése. 
5. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulással gyógytestnevelési feladatellátásra kötött 

megállapodás. 
6. Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása. 
7. Ügyeleti ellátás kistérségi szintű átszervezése. 
8. Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) rendelet 

módosítására vonatkozó javaslattétel. 
9. UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése. 
10. Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése című pályázat benyújtása. 
11. Ba-É-1-Kha-15-EON ZSANA Gázüzeme közti nyersgáz vezeték építésére vonatkozó 

01006/24 hrsz. ingatlanokon elhelyezési szolgalmi jog alapítása. 
12. Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó fejlesztési döntések. 
13. Császártöltési ingatlan tulajdoni hányadáról való lemondás. 
14. Az Árvalányhaj utca kialakításához területvásárlás. 
15. Kun emlékmű megvalósítása. 
16. Ady E. u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának befejezése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
NAPIREND: 
 

Napirend tárgya:               Napirend előadója: 
 

1) Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. csődeljárásáról és az Dr. Várnai László 
ezzel összefüggő feladatok végrehajtásáról.    polgármester 

 
2) A köztemető üzemeltetés 2008. évi tevékenységéről szóló  Dr. Várnai László 

beszámoló.        polgármester 
 

3) A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési Dr. Várnai László 
szolgáltatás éves tevékenységéről szóló beszámoló.   polgármester 

 
4) HALAS-DENT Kft. részére fogszabályozás és röntgen   Dr. Várnai László 

szakellátás vonatkozásában finanszírozási szerződés  polgármester 
megkötéséhez hozzájárulás. 
 

5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló  Dr. Várnai László 
nyilatkozata Tompa Város Önkormányzata által önállóan  polgármester 
működtetett okmányiroda létesítéséhez. 
 

6) Vakáció Kht. átalakulása Nonprofit Korlátolt Felelősségű   Dr. Várnai László 
Társasággá.        polgármester 
 

7) Sikondai gyermek- és ifjúsági tábor és a Balatonakali  Dr. Várnai László 
gyermek- és ifjúsági tábor állami tulajdonban lévő ingatlan polgármester 
önkormányzat részére ingyenes átruházás kérése. 

 
8) Gyógytestnevelési feladatellátás megszervezése.   Dr. Várnai László 

polgármester 
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9) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulással gyógytestnevelési Dr. Várnai László 

feladatellátásra kötött megállapodás.    polgármester 
 

10) Oktatási intézmények szakmai programjának felülvizsgálata. Dr. Várnai László 
                                                                                                          polgármester 
 

11) Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása.  Dr. Várnai László  
polgármester 
 

12) Közalapítványok 2008. évi tevékenységének pénzügyi   Lukács László 
beszámolója.        alpolgármester 

 
13) Ügyeleti ellátás kistérségi szintű átszervezése.   Lukács László 

alpolgármester 
 

14) Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának    Lukács László 
intézkedési terve.       alpolgármester
  
 

15)  Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló   Lukács László  
58/2004. (XII.22.) rendelet módosítására vonatkozó  alpolgármester 
javaslattétel. 
 

16) UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási   Dr. Várnai László 
kezdeményezése.       polgármester 

 
17) Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése című  Dr. Várnai László 

pályázat benyújtása.       polgármester 
 

18) Ba-É-Kha-15-EON ZSANA Gázüzeme közti nyersgáz vezeték Dr. Várnai László 
építésére vonatkozó 01006/24 hrsz. ingatlanokon elhelyezési polgármester 
szolgalmi jog alapítása. 
 

19) Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását  Dr. Várnai László 
alátámasztó fejlesztési döntések.     polgármester 
 

20) Császártöltési ingatlan tulajdoni hányadáról való lemondás. Dr. Várnai László 
polgármester 

 
21) Az Árvalányhaj utca kialakításához területvásárlás.   Dr. Várnai László 

polgármester 
 

22) Kun emlékmű megvalósítása.      Dr. Várnai László 
                              polgármester 

                                                     
23) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal iratainak selejtezésére Dr. Ferenczi Mária 

kért ajánlatok alapján megkötött szerződésről.   jegyző 
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24) Tájékoztató a Víziközmű Társulat munkájáról.   Dr. Várnai László
         polgármester 

 
25) Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának befejezése.  Dr. Várnai László 

polgármester 
26) Interpellációs válaszadás. 

 
27) Képviselői interpellációk. 

 
 

00001 Új napirendi pont 
 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. csődeljárásáról és az ezzel 
összefüggő feladatok végrehajtásáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Bevezetőjében elmondja, hogy az előterjesztés mellé csatolták az elmúlt hetek tárgyalásainak 
összegzését. Ma érkezett meg az Országos Egészségpénztár (továbbiakban: OEP) válaszlevele 
is, ami ugyancsak kiosztásra került a képviselők részére.  
Az előterjesztett  határozati javaslathoz két  kiegészítés készült. Ebben szerepel a határozati 
javaslat 3. pontjának  kiegészítése is  az első ügyvezető személyére és a felügyelő bizottság 
tagjaira vonatkozóan.  A kiegészítés célja, hogy a nyár folyamán ne kelljen újabb testületi 
ülést összehívni, hanem szükség esetén elindíthassák a cégbejegyzést.  
Álláspontja szerint a csődeljárás folyamán a HospInvest Zrt.  igyekszik mindent megtenni, 
hogy a csődegyezség létrejöjjön. Az önkormányzat ennek nem szereplője, csak a hitelezők, 
beszállítók és a befektető, de bizonyos mértékig próbálja serkenteni. Az önkormányzat az 
ellátásért felelős, ennek biztosításáért mindent megtesz. Kétszer tárgyaltak a 
vagyonfelügyelővel, aki arról tájékoztatta, hogy az ellátás biztosított a csődeljárás ideje alatt. 
A vagyonfelügyelő minden olyan összeget, ami a Semmelweis Kórházban termelődött,  ide 
irányítja. Bizonyos kifizetést leállított, ami az ellátás biztosításához nem szükséges. Felesleges 
kifizetés nincs, az ellátott feladatokkal kapcsolatos valamennyi OEP finanszírozást megkapja 
a kórház. Az április hónapban, - a csődvédelem ideje alatt meglévő -  bizonytalanság bizonyos 
mértékig megszűnt május 13.-án, hiszen ekkor indult meg a csődeljárás, illetve az a fizetési 
moratórium, ami a reorganizációs program végrehajtását kívánja segíteni. A reorganizációs 
program a fizetőképesség helyreállítását hivatott helyreállítani. E vonatkozásban 
megnyugtatónak látszik a beszállítók és a hitelezők helyzete is. A csődeljárás  elindulásáról 
szóló megállapodás megkötését követően mindenki tudomásul veszi, hogy a már meglévő és 
lejárt tartozások ebben az időszakban nem kerülnek kifizetésre, viszont a folyó kiadásokat az 
OEP finanszírozásból fedezni tudják. A határozati javaslat is tartalmazza, hogy nem 
szerencsés a csődeljárásba az önkormányzatnak belépnie, mert azt jelentené, hogy a 
működtető helyébe lépnének és a teljes kötelezettséget magára  vállalja.  
A megfogalmazott döntés a csődeljárás befejezését követő időszakra vonatkozik, ami 
végződhet csődegyezséggel, vagy felszámolási eljárással. Felszámolás esetén  az 
önkormányzat új szereplőként átveszi a működtetést. Sarkalatos kérdés, hogy ebben az 
időszakban az OEP finanszírozás hogyan alakul. Ehhez ad eligazítást  Dr. Rendek Vilma 
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megbízott OEP főigazgató levele, miszerint ha az önkormányzatnak át kell vennie a 
működtetést,  a finanszírozás  - elvileg - biztosított.  
A folyamatos együttműködés vonatkozik a későbbi elszámolásra is. Jelenleg működési 
engedélye a kórház működtetésére a HospInvest Zrt.-nek van és a munkavállalók is az ő 
alkalmazásában állnak. Minden működtetéshez szükséges jogosítvánnyal a HospInvest Zrt. 
rendelkezik. Emiatt a csődeljárás alakulásától függetlenül, a HospInvest Zrt.-vel 
együttműködve kell a szükséges lépéseket megtenni. Ez vonatkozik az esetleges későbbi 
elszámolásra is.  
Amennyiben  a képalkotó diagnosztika esetében nem állítja helyre az eredeti állapotot a 
jelenlegi működtető, akkor ezt az önkormányzat rendkívüli felmondási oknak tekinti és 
rendkívüli felmondással fog élni a csődeljárást lezáró időpontban.  
Az elszámolás történhet pereskedéssel, de egyezséggel is, ami folyamatos együttműködést 
igényel.  
Fentieket követően ismerteti a kiegészítésként készült határozati javaslatot.  
Új javaslatot tesz az önkormányzat az ügyvezetésre és  a felügyelő bizottsági tagok személyére 
is, ha visszaveszi az önkormányzat a kórház működtetését. A kiegészítésben szereplő 
személyek ennek tudatában vállalták a jelöltséget, annak érdekében, hogy a cégbírósághoz 
minél hamarabb be lehessen nyújtani a bejegyzéshez szükséges iratokat.  
A határozati javaslat utolsó pontjában fogalmazták meg, hogy polgármesterként folyamatosan 
tartja a kapcsolatot a kórház ügyvezető igazgatójával, orvosigazgatójával, menedzsmentjével 
és kölcsönösen keresik a megoldást.  
 
Minden információt megosztott a képviselő-testülettel, amivel ő is rendelkezik.  
Fontos döntés előtt állnak, de a döntés ebben a pillanatban megkerülhetetlen. Legfontosabb a 
betegek érdeke, a kórház működésének fenntartása, az ellátási kötelezettség teljesítése és a 
lehetőség szerinti rentábilis működtetés biztosítása a későbbiekben.  
 
A korábbi előterjesztést már az Ügyrendi Bizottság hétfői ülésén visszavonta. Ezt az 
előterjesztést a bizottságok nem tudták megtárgyalni, mert csütörtök délutánra készült el . 
 

Kérdések 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Kollányi Gábor, a HospInvest Zrt. elnöke a 2009. április 27-i Képviselő-testületi ülésen a 
kórház beszámolóját visszavonta. A határozat szerint a mai testületi ülésen kellett volna 
tárgyalni a beszámoló átdolgozott változatát. Megindokolták  ennek elmaradását? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az előterjesztés 2.oldalának alján szerepel, hogy  „...nemcsak a folyamatos működés fontos, 
hanem azok a hosszú távú fejlesztési célok is, amelyeket a befektető vállalt és amelyek neki is 
eminens érdekeit jelentik.”  
Nem tudja mire vonatkozik ez a kijelentés. A befektetőnek azért lenne érdeke teljesíteni 
vállalásait, hogy ne szűnjön meg a szerződése, mert akkor elesik távlati céljától, az Európai 
Uniótól remélt pályázati milliárdoktól. Mi a befektető eminens érdeke ? 
A 4.oldalon a II. változat kapcsán kérdezi, hogy hány hitelező jöhet számításba? 
Az 5.oldal szerint „...a felszámolásban elkészülő mérleg nagy valószínűséggel azt fogja 
mutatni, hogy közel nem lesz annyi vagyona a kht.-nek, amely (elegendő) kielégítési alapot 
nyújtana a hitelezőknek.” Kollányi Gábor a HospInvest Zrt. elnöke korábban úgy 
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nyilatkozott, hogy a cégtulajdonosok a magánvagyonukkal is felelnek a csődeljárásban. 
Mekkora ez a vagyon? 
A 2009. június 15-i egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv 3. oldala szerint „A 
finanszírozás folyamatossága akkor biztosított, ha a HospInvest  Zrt. benne marad a 
rendszerben”. Véleménye szerint ez a megállapítás téves és félrevezető. Mi erről a 
Polgármester Úr véleménye? 
Az 5. oldalon Dr. Nagy Lajos képviselő mondja, hogy „Már eddig is elég sok felmondási ok 
megvalósult. Például elmaradtak beruházások, bizonytalanná vált a működtetés.”  
 Ebben az esetben a több 100 milliós Ft-os beszállítói követelések nem terhelnék az 
önkormányzatot és az OEP finanszírozná a kórházat? Számára ez derül ki a leírtakból. Nem 
kellene a HospInvest Zrt.-nek a beruházások összegét visszafizetni? 
A jegyzőkönyv 7. oldalán Dr. Várnai László polgármester mondja, hogy „...ezt a helyzetet 
nem az önkormányzat állította elő. Arra 2004-ben nem számítottak, hogy a HospInvest Zrt .el 
fog lehetetlenülni.”  
A HospInvest Zrt. „rablógazdálkodására” Mamlecz Benőné volt kórházi pénzügyi 
osztályvezető felhívta a figyelmet, amit nem vettek figyelembe. Az Állami Számvevőszék 
megállapításaival alátámasztotta Mamleczné igazát, ennek ellenére kiálltak a HospInvest Zrt. 
mellett.  Mi késztette erre a baloldalt? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzó provokáló kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a működtetés átadása óta eltelt  
öt évből kettő és fél évig  a korábbi képviselő-testület  politikai összetételben az MSZP-nek,   
jelenlegi  testületben  már  két és fél  éve a FIDESZ-nek volt többsége. Nem kérhető számon 
csak az MSZP. 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Érdeklődik, hogy miért nem hívták meg az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság tagjait az egyeztető tárgyalásokra? 
Tudomása szerint Gászpor Jenő már nem tagja a HospInvest Zrt. vezetésének, miért vele 
tárgyaltak? Az anyagból is kitűnik, hogy nem minden kérdésre tudott válaszolni. 
Mióta van tudomása az önkormányzat vezetőinek a HospInvest Zrt. tartozásainál a kórházi 
készfizető kezességről? A felügyelő bizottság ülésén nem hangzott el soha.  
Valóban 2 milliárd Ft-ról szól a követelés, vagy több is lehet? 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Milyen eredménnyel járt a csődgondnokkal történt pénteki tárgyalás?  Van esély a  
csődegyezségre, vagy felszámolásra kerül  sor? 
Mi a garancia a további működtetésre, ha a HospInvest Zrt. úgy nyilatkozik, hogy tud 
befektetőt bevonni a csődeljárásba? 
Más gondok is voltak, nemcsak a képalkotó diagnosztika elmaradása, amit ugyancsak 
rögzíteni kell. Nemcsak a beruházás-i, hanem az ellátási szerződés egyes pontjait sem 
tartották be. Ennek rögzítését kéri, mert véleménye szerint más alapokra helyezné a 
tárgyalásokat. 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
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2004-ben a kórház átalakítását a FIDESZ frakció nem támogatta. Az akkori aggályaik 
beigazolódtak. Polgármester Úr azt mondta, hogy csak a MÁV kedvezményt fogják a dolgozók 
elveszíteni. Hogyan látja ezt most? 
Azóta 400 fővel csökkentették a dolgozói létszámot. Mit tett ez ellen a Polgármester Úr?  
Az ellenérveket nem vették figyelembe, sikertörténetnek állították be az átalakítást. Még most 
is annak tartja?  
Mennyiben tartja magát felelősnek a kialakult helyzetért és miért hagyta, hogy idáig 
fajuljanak a dolgok? 2004-ben azt nyilatkozta Polgármester Úr, hogy ő lesz az első, aki 
megállítja, ha nem jó irányt vesz a kórház sorsa. 
Az elmúlt  két és fél év alatt folyamatosan próbálták nyilvánosságra hozni a kórház 
problémáit. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Részletes tájékoztatást kér a  készfizető kezességről, mert a bizottsági ülésen váratlanul érte ez 
a tény. 
A működési engedélyt mikor kéri meg az új gazdasági társaság. Meggyorsítaná a működtetés 
átvételét, ha ez rendelkezésre állna. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Kollányi Gábor maradt csak a HospInvest Zrt. igazgatóságból, miért nem vesz részt az 
ülésen? 
A fizetési moratórium nem vonatkozik a vízszolgáltatásra és egyéb szolgáltatásokra. 
Tudomása szerint a Halavíz Kft.-nek 6 millió Ft-tal tartozott a kórház, amiből valamennyit 
már törlesztettek. A kórház felkészült-e a tartozás miatti esetleges nyomáscsökkentésre? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Milyen intézkedésekre van szükség és mekkora költséggel jár a súlyponti státusz megőrzése? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a jelenlegi helyzet kezelése nem azért vált 
szükségessé, mert a 2004-ben megkötött szerződések hibásak voltak. A fennálló állapot 3 okra 
vezethető vissza: 
1. A válság, ami önmagában nem elegendő ok. 
2. Az üzleti terv más jogszabályi környezetet feltételezett, mint ami bekövetkezett. Az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (továbbiakban: EBRD) a fejlesztésbe fektetett be, nem a 
működtetésbe. Magyarországon a jogszabályalkotás más irányt vett az egészségügyben, 
mint az eredetileg tervezett volt. Az egészségpénztárakkal kapcsolatos törvényt 
visszavonták, a népszavazás eltörölte a vizitdíjat, valamint a dolgozók 13. havi illetményét 
nem finanszírozta az állami költségvetés a magánműködtetésű kórházaknál. Ezáltal is 
további veszteségek keletkeztek.  

3. A legfontosabb ok, hogy hibás gazdasági döntéseket hozott a HospInvest Zrt. 
Az egri Markoth Ferenc Kórház műkődésbe vételénél  keletkezett anomáliák súlyosbodása 
kapcsán kezdett a kiskunhalasi kórház helyzete is bizonytalanná válni. Ezt a kórházat magas 
áron szerezték meg, működtették, valamint alkalmaztak orvosokat. Ebben az időszakban vált 
világossá az EBRD kiszállása, hiszen nem valósulhat meg a fejlesztéssel kapcsolatos 
elképzelésük. Világossá tették, hogy működtetésre nem tudnak további forrásokat biztosítani. 
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Ez nem jelentett automatikus tőkekivonást a HospInvest Zrt.-ből, csak tulajdonostárs nélkül 
maradt és nem tudott megbirkózni a 2009-ben előtte álló feladatokkal.  
 
Nem rendelkeztek a mostani információkkal 2004-ben, ezért nem láthatták előre a mai 
helyzetet. Jelen pillanatban a befektető veszteséget termel. A Kórházszövetség vezetése szerint 
128 kórházból 128 veszteséges. Nemcsak a magánműködtetésű, hanem a költségvetési 
finanszírozású kórházak is rossz helyzetben vannak. Ezt a tényt nem lehet tagadni. 
Magánbefektető esetén megvan a vonatkozó törvényi szabályozás csőd és felszámolás esetére, 
ami költségvetési működtetésű kórház esetén nem így jelentkezik.  
A kórház beszámolója kapcsán elmondja, hogy a rendkívüli felmondásra egy ok is elég. Ez az 
ok megvan, ezért a beszámolót tárgyalni nem szükséges. Ennek ellenére kötelezni fogják az 
elkészítésére a HospInvest Zrt.-t., de a mai döntésüket nem befolyásolja. 
Kiegészíthető a határozati javaslat a beszámolóra vonatkozóan. 
 
A hitelezők számára eladható az alapítandó nonprofit kft üzletrésze. Ez nem szerepel a 
határozati javaslatban, mert egy későbbi lépés. A 10 legnagyobb hitelezővel tárgyaltak, akik 
el tudnák képzelni a kintlevőségük tulajdonrésszel történő kiegyenlítését. Ettől új forrás nem 
kerül a rendszerbe, csak a hitelezőknek jó. Jelen pillanatban ennek nincs realitása.  
Nem tudja megmondani mekkora esély van a hitelezők kielégítésére. A csődeljárás 
tárgyalására július 10-én kerül sor, s ezt követően ki fog derülni. Véleménye szerint 
hagyományos eszközökkel a helyzet nem kezelhető, forrásbevonásra van szükség, mert anélkül 
a csődegyezség biztosan nem jöhet létre.  
Azért van az előterjesztésben 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft alapítás., hogy 
felkészüljenek minden eshetőségre.  
Az OEP állásfoglalás ellentmondásos a finanszírozás tekintetében. Úgy tűnik, hogy 
folyamatos szolgáltatás mellett a finanszírozás is folyamatos. Csúsztatott finanszírozás esetén 
további kétségei vannak. Egy  hétre volt szüksége az OEP-nek az állásfoglalás elkészítésére.  
 
Az Állami Számvevőszék vizsgálata  nem erősítette meg Mamlecz Benőné véleményét, 
miszerint az OEP finanszírozás nem elegendő a működtetésre és a HospInvest Zrt.-nek nem 
saját árbevétele az az összeg, amit a hitelekre fordít. A csődeljárás esetére nem tért ki. 
Továbbra is fenntartja korábbi véleményét, hogy Mamleczné által elmondottak nem fedték a 
valóságot. 
A probléma, hogy kevesebb forrás áll rendelkezésre a megnővekedett üzemméret 
finanszírozására. 
Az Állami Számvevőszék egy általános felmérés kapcsán jelezte, hogy a 20 év lejártát 
követően a beruházások elszámolásánál lesz probléma. Nem a kiskunhalasi kórházat 
vizsgálta, hanem általában a magánbefektető által működtetett kórházakat. Az Állami 
Számvevőszék ugyanabból a tényállásból ellentétes konzekvenciát vont le. Először 
megállapította, hogy a jó gazda gondosságával jártak el, majd annak ellenkezőjét. 
A befektető érdeke a kórházak működtetése és a nyereségesség, mert nem karitatív szervezet. 
Különböző érdeke van a befektetőnek, a beszállítónak, az orvosoknak, a kórház 
menedzsmentjének és a betegeknek. Ezeket az érdekeket kell összehangolni. 
 
Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjai azért nem kaptak meghívást a 
tárgyalásokra, mert jogi és közgazdasági kérdésekről volt szó. Ez a későbbiekben is így lesz. 
A kórház menedzsmentjével folyamatosan egyeztettek. Ennek ellenére nem zárkózik el attól, 
hogy rész vegyenek, de nem tartozik a bizottság kompetenciájába. 
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Gászpor Jenő a külső befektető felkutatásával van megbízva. Kollányi Gábor, a HospInvest 
Zrt. Elnöke, családi okokra hivatkozva kimentette magát és Gászpor Jenőt bízta meg a 
tárgyalás lefolytatásával. A befektetések tekintetében pontos felvilágosítást tudott adni. A 
Semmelweis Kórház Kht. 2008. évi mérlegre vonatkozó kérdéseket más sem tudja 
megválaszolni.  
 
A készfizető kezességre a vagyonkezelővel való tárgyaláson derült fény. Többféle szerződés 
van. Vannak szerződések a HospInvest Zrt. és az önkormányzat között, ez a közhasznúsági, 
ellátási és beruházási szerződés. Vannak a Semmelweis Kórház Kht. és HospInvest Zrt. 
közötti szerződések, amit nem ismernek.  Létezik egy olyan kitétel, hogy csak a CIB Bankkal 
kapcsolatos hitelezés kapcsán van egyetemleges felelősség. A Semmelweis Kórház Kht. 
egyetemlegesen felelős ezekért a tartozásokért, ami az jelenti, hogy köteles helyt állni. Komoly 
kötelezettség. Az egyetemleges felelősség az önkormányzatot is terhelné, ha belépne a 
csődeljárásba.  
A csődegyezségre mindaddig van remény, míg ki nem mondják ennek ellenkezőjét. A 
csődegyezség megállapít egy kielégítettségi százalékot. Tudomása szerint 50% alatt nem 
várható megállapodás.  
Eddig a HospInvest Zrt. nem tudta bemutatni az új befektetővel kötött szerződést, ezért 
szabtak július 10-ig határidőt. Az új társaságnak készen kell állnia, mert egyetlen nap kiesés 
sem lehet a működtetésben. Ha felszámolásra kerül sor, akkor jogutód nélkül szűnik meg a 
Semmelweis Kórház Kht. –ha átalakul addig, akkor a nonprofit kft. veszi át a működtetést. A 
felszámolás az önkormányzat számára nem biztos, hogy negatív. Akkor fog kiderülni, hogy 
mekkora a vagyon. A Semmelweis Kórház Kht.-nak nem nagy vagyona van. Konkrét 
vagyonmérleg készül. Felszámolási eljárás esetén lenne a legzökkenőmentesebb a  kórház 
átvétele. 
 
A személyes felelősségéről feltett kérdés kapcsán elmondja, hogy -383 millió Ft volt a 
vesztesége a kórháznak 2003-as mérleg szerint. Ezért volt szükség külső befektetőre. 2007-re 
Magyarország 38 súlyponti kórházának egyike a kiskunhalasi, amit a város nem tudott volna 
elérni. Továbbra is sikertörténetnek érzi, mert a kórház 5 éven keresztül nem igényelt 
önkormányzati forrást és fejlesztések történtek. Amerikai típusú kórházakra jellemző 
átalakítás történt, a hatékonyabb munkavégzés irányában indultak el. Másutt sem tudott 
semmit tenni az elbocsátások ellen. A hétfői értekezleten az ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy a 
későbbiekben is olyan vezetésre van szükség, amely nem engedi a létszámbővítést.  
A mátrix rendszer eredményezi, hogy a drasztikusan csökkenő finanszírozás mellett is 
működőképes a kórház. Jól átgondolta az átalakítás kezdeményezését. Jelen pillanatban úgy 
néz ki, hogy ez a történet véget ért. Az elmúlt 5 év eredményeit ez nem kisebbíti. Évi több 100 
millió Ft önkormányzati hozzájárulásra lenne szükség a kórház működtetéséhez, amit az 
egyéb önkormányzati kiadások minimalizálásával, vagy milliárdos kötvénykibocsátással 
tudtak volna biztosítani. 2006. októbere óta FIDESZ többség van a képviselő-testületben, ami 
lehetőséget biztosított volna a változtatásra. A tavalyi szerződésmódosítást egyhangúan 
fogadta el a képviselő-testület. Közösen kell a problémát megoldani. 
Új működési engedélyt nem lehet kérni, amíg a mostani formában működik a kórház.  
A csődeljárás nem ad biztosítékot arra, hogy a szolgáltató nem mondja fel a szolgáltatási 
szerződést. Elvileg bekövetkezhet. Tárgyaltak a szolgáltatókkal, akik távlatosan 
gondolkodnak. A piac megmarad, mert a kórház működni fog.  
 
A vagyonfelügyelő alapvetően érdekelt abban, hogy működjön a kórház. Ezt többszörösen 
hangsúlyozta. Vélhetően ő lesz a felszámolóbiztos is, ha arra kerül a sor. 

12 



A kórház menedzsmentjével történt szakmai megbeszélést követően, pénteken ismételten 
tárgyalnak a vagyonfelügyelővel a visszavétel költségeiről. Kicsit jobb a helyzet, mint amit 
Kollányi Gábor ír az origo.hu internetes oldalon, miszerint minden önkormányzatnak nagy 
fizetési kötelezettsége keletkezik akkor is, ha rendkívüli felmondással az ő hibájukból szűnik 
meg a szerződés. A beruházási szerződés 3.5 pontja szerint a beruházó hibájából történő 
rendkívüli felmondás esetén az átadott vagyontárgyakat ingyenesen visszakapja az 
önkormányzat. A szerződések keretében meghatározott fejlesztéseket a  jegyzőkönyv szerint az 
önkormányzat részére térítésmentesen az önkormányzatnak szolgáltatnia kell. Nem tudja, 
hogy mennyibe kerül. Tisztázni kell a 2008-as veszteség nagyságát és a menedzsmentdíjra 
vonatkozó szerződéseket, hogy kialakuljon a kórház finanszírozási igénye. Abból indul ki, 
amiről a kórházmenedzsment tájékoztatta, hogy nullszaldós a működtetés. A július 1-től életbe 
lépő 70%-ra csökkentett és 30 %-os lebegtetett finanszírozás hogy változtatja meg a 
műlödtetést, még nem tudni. Leghamarabb szeptember hónapban kell belépnie az 
önkormányzatnak ebbe a folyamatba. 
  
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Az országos médiák (MTI, Kossuth Rádió, Magyar Televízió, Hír Tv) hetek óta tudósítanak 
arról, hogy Kiskunhalas felmondja a HospInvest Zrt-vel kötött szerződést a mai testületi 
ülésén. Ehhez nincs napirendi javaslat. Ki a felelős a közvélemény félretájékoztatásáért? 
A Hír Tv még ma délben is arról tudósított, hogy a HospInvest Zrt. ultimátumot kap. Ha 
június 30-ig nem nyilatkoznak új befektető bevonásáról, akkor az önkormányzat rendkívüli 
felmondással él hasonlóan Hatvan Város Önkormányzatához. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nem ismeri a televíziók és a rádiók tudósításait, csak az előterjesztést. Nem tudja honnan 
szerzik az információikat. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Hol van Kollányi Gábor és Füzes Attila? Mindketten azt állították, hogy nem kaptak 
meghívást. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ezt cáfolja. Erről postázási kimutatással rendelkeznek. 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
A 10 nappal korábbi, visszavont határozati javaslatban június 30.-ka szerepelt határidőként a 
szándéknyilatkozat megtételére. Nem derül ki az új határozati javaslat 1. pontjából, hogy 
kinek kell befektetőt találni. Ha nem talál, akkor ahhoz milyen jogkövetkezmény kapcsolódik 
és mikor? 
A Semmelweis Kórház Kht.-nak június 30-ig át kell alakulni nonprofit kft.-vé, különben 
jogutód nélkül megszűnik. Nem lett volna szerencsés ezeket a dátumokat összevonni és június 
30-án nyilatkoztatni a HospInvest Zrt.-t a jövőt illetően?  
Az korábbi határozati javaslatban egy személyileg kiegészült munkacsoport létrehozása is 
szerepelt. Érvényes képviselő-testületi határozat van ennek létrehozásáról és működéséről. Mi 
az oka a korábbi előterjesztés visszavonásának?  
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Hol van az új határozati-tervezetben a 103/2009. Kth. sz. határozat megváltoztatására 
vonatkozó javaslat? 
Mi a jogi és morális indoka annak, hogy a nyári szünetben a szerződéses viszonyt ismerő 
személyek nem tárgyalhatnak folyamatosan erről az ügyről.  
A képalkotó diagnosztika visszaszerelésére a csődeljárás végéig van határidő. Amennyiben a  
befektető július 10-ig nyilatkozik arról, hogy nem tud új befektetőt bevonni, akkor miért kell 
megvárni a csődeljárás végét? 
Milyen tőkével alakulna a gazdasági társaság? 
Arra még nem volt példa, hogy alapító okirat nélkül hozzanak létre gazdasági társaságot. 
Ezért kéri, hogy az alapító okirat ismeretében a képviselő-testület erősítse meg a gazdasági 
társaság létrehozására irányuló szándékát. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A csődeljárást jogerős végzéssel kell megszüntetni. A szándéknyilatkozattól még nem fejeződik 
be. Ha nem születik csődegyezség, még akkor sem következik be a felszámolás, mert valakinek 
kérnie kell, amit a bíróság megvizsgál. Eközben a kórházat működtetni kell. Július 6-án lesz a 
HospInvest Zrt-nek egy zárótárgyalása az egyik befektetővel, ezért módosult az eredeti 
előterjesztéshez képest a dátum  június 30.-ra. 
A szükség hozta úgy, hogy alapító okirat megléte nélkül döntenek a gazdasági társaság 
létrehozásáról. Folyamatosan változik a helyzet. A felügyelő bizottság és az ügyvezetés 
névsora ma délelőtti telefonos egyeztetés során alakult ki. Mindent megpróbáltak úgy 
előkészíteni, hogy a testület összehívása nélkül is haladjanak a dolgok. A minimálisan 
szükséges, törvény által előírt tőkével kell megalakítani a társaságot. A lényeg, hogy az OEP 
finanszírozást fogadni tudja.  
Nem ellenzi a munkacsoport kibővítése. Hétfőn már az emelt létszámmal tárgyaltak, de Dr. 
Krammer Balázs képviselőt nem sikerült elérnie, mert a telefonja ki volt kapcsolva. A 
határozati javaslatot ki lehet egészíteni a munkacsoport létszámának bővítésével. A hétfői 
megbeszélésen körvonalazódott a mostani határozati javaslat, ezért Dr. Krammer Balázs 
részvételére is számított. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Nem kapott választ a befektető érdekére vonatkozó kérdésére.  
Az origo\uzletinegyed\uniospenz.hu internetes oldalon megjelent, hogy 7 év alatt 480 milliárd 
Ft fejlesztési pénz jut az ágazatnak, amihez 5-10%-os önrész szükséges. Ez sarkallta a 
HospInvest Zrt.-t a befektetésre. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Hangsúlyozza, hogy a befektető a halasi kórház részére nyeri el a forrásokat. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Egy Állami Számvevőszék által készített jelentésből idéz: „A számvevők aggályosnak tartják a 
kórházak működtetésének HospInvest modelljét, melynek a lényege a hitel visszafizetésének a 
készpénzfizető kezességnek is az egészségbiztosítási bevétel a forrása, vagyis a fejlesztéseket 
elvonják a TB-től működtetésre, gyógyszerre, élelmezésre, a dolgozók bérére kapott 
összegből. Az Állami Számvevőszék kifogásolta azt is, hogy a HospInvest egyik társasága 
birtokolja a kórház épületeinek használati jogát, míg egy másik céget terhel az 
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önkormányzattól átvállalt ellátási kötelezettség, amely a számvevők szerint magában foglalja 
a kórház gazdasági ellehetetlenülésének a lehetőségét.” 
A Controll Zrt. vizsgálati anyagának 6. oldaláról idézi: „Az Állami Számvevőszék vizsgálata 
megállapította, hogy ezen engedélyezési szerződés jogszabályba ütköző”. A CIB Bank Rt.-vel 
kötött kölcsönszerződésre vonatkozik. Az egészségbiztosítási törvény 35. § (1) bekezdése 
szerint a finanszírozás keretében járó összegnek legfeljebb a 10%-a engedményezhető. 
Az Állami Számvevőszék megállapításait figyelmen kívül hagyták annak idején. 
A FIDESZ és az MSZP közös felelősségével kapcsolatban elmondja, hogy a 2004-ben kötött 
szerződés a Controll Zrt. szerint számtalan hibát tartalmaz. Bármiféle felmondás hátránnyal 
járt volna az önkormányzat számára. 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
A FIDESZ részéről 2007 őszétől kezdeményezték azt a felülvizsgálatot, melynek 
eredményeképpen 2008-ban a szerződésbe bekerült –egyebek mellett- a rendkívüli felmondás 
szabályozása. Az origo.hu internetes oldalt ő is olvasta, ahol azt sugallták, hogy az 
önkormányzat csak rendes felmondással tudja felmondani a HospInvest Zrt.-vel kötött 
szerződést. A 2009. április 27-én hozott 103/2009. Kth. sz. határozat alapján egészítsék ki a 
határozati javaslatot azzal, hogy a beszámolót nem terjesztették a képviselő-testület elé, ami 
újabb ok a rendkívüli felmondásra.  
A mai nap a legközelebbi pont ahhoz, hogy a szerződés megszűnjön. Legalább 20 tárgyaláson 
vannak túl április óta. Ez egy folyamat. Számos jogszabályt kell figyelembe venni. A nyár 
végére el kell jutni oda, hogy nagyobb bonyodalmak és peres eljárás nélkül tudja visszavenni 
az önkormányzat a kórház működtetését. Egészítsék ki a határozati javaslatot további 
pontokkal, ha szükséges. 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Többször elhangzott, hogy a kórház átadása elhibázott döntés volt. 
Már 1989-90 körül egy Világbanki hitelhez írt jelentés egészségügyi fejezetében megjelentek 
azok a kritikák, hogy túl magas az aktív kórházi ágyak száma, indokolatlanul magas a 
kórházakban a foglalkoztatottak száma, területi különbségek vannak az ellátáshoz való 
hozzáférésben, színvonalban és minőségben. A műszer- és gyógyszerárak emelkedése kapcsán 
1996-ban az Európai Bizottság Egészségügyi Bizottsága Ljubjanában ülésezett és irányelvet 
hoztak az európai egészségügyi ellátórendszerek megreformálásáról. Megjelent a kapacitás 
újratervezés, fúzió, mátrix rendszer fogalma és a helyi lokális szerep erősítése. A HospInvest 
Zrt. a kórház átadása után megvalósította ezeket. 2007-ben, 15-16 éves késéssel sikerült a 
problémákat rendezni. A rendszer szereplője a beteg, a szolgáltató és a finanszírozó. A 
finanszírozó jöhet az állami, önkormányzati vagy a civil szférából. Több helyen valamelyik 
egyház működtet kórházakat. A háziorvosi rendszer is privatizálásra került és jól működik. A 
kórházak privatizációja sem működik rosszul egy jól prosperáló céggel. Amikor egy cég 
átveszi egy kórház működtetését, leveszi a terhet és kockázatot az önkormányzat válláról. A 
finanszírozónak az az érdeke, hogy a befektetése megtérüljön és profitot termeljen. Véleménye 
szerint ezért hibás döntésről nem lehet beszélni, csak a befektető általi működtetésről. 
  
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
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Kollányi Gábor, a HospInvest Zrt. elnöke korábban azt ígérte, hogy tőkebefektetést és 
nagyarányú fejlesztéseket végez. Több rossz döntés is született, mint például a kórházi patika 
áthelyezése vagy a zsilipajtók megszúntetése.   
A halasi vállalkozók szenvedik el a legnagyobb kárt, mert az ÁFA-t már be kellett fizetniük, 
annak ellenére, hogy a szolgáltatás ellenértékét nem kapták meg. Dr. Romhányi Zoltán 
ügyvezető igazgató és Dr. Lengyel János orvosigazgató többször megerősítette kérdésükre, 
hogy a mostani pontfinanszírozásból a kórház működhet, a fejlesztésekhez van szüksége külső 
forrásra. A legfontosabb, hogy a kórház ellássa a környék betegeit. Megfontolandó hogyan 
lépnek tovább.  
Reméli, hogy a röntgen visszakerül. Nem tartja megfelelő eljárásnak, hogy egy tartozás miatt 
leszerelték.  
 
 
Csáki László képviselő: 
 
A jövőről kevesebb szó esett, mint a múltról. A felelősök megkeresése folyamatban van. 
Mindenki, aki hozzá tud tenni, az tegyen hozzá. A betegről és az egészségügyi személyzet 
jövőjéről van szó. Mielőbbi megfelelő megoldást kell találni. Arra kér mindenkit, főként a 
kórházi dolgozókat, hogy legyenek türelemmel. 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Vizkeleti Szabolcs képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy a magyarországi az 
egyik legstabilabb egészségügy volt Európában. Senki nem mondta, hogy nincs szükség 
modernizálásra. Történtek lépések ez irányba. A kialakult helyzet annak köszönhető, hogy 
minden évben több milliárd Ft-ot vontak el az egészségügytől, ugyanúgy ahogy a 
nyugdíjrendszertől és a szociális ellátórendszertől is. Több 100 milliárd Ft-tal kevesebből kell 
gazdálkodni. A privatizáción sokat lehet vitatkozni. Nem véletlen, hogy külföldre mennek 
dolgozni orvosok és nővérek egyaránt.  
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
Három lehetséges verzió fekszik előttük a kórház jövőjével kapcsolatban. Egy negyedik verziót 
is elképzelhetőnek tart, miszerint az önkormányzat keres másik befektetőt, mivel nincs olyan 
anyagi helyzetben, hogy a kórházat hosszú távon működtetni tudja. Véleménye szerint nem 
megoldás, hogy a HospInvest Zrt. keressen maga helyett másik befektetőt. Ha a Semmelweis 
Kórház Kht. működtetésére külön befektetőt találnának, nem biztos, hogy az önkormányzatnak 
kell létrehoznia egy új gazdasági társaságot, hanem csak 50%-ban tulajdonosként vegyen 
részt, vagy meg kell adni a lehetőséget az új befektetőnek. 
Kéri Polgármester Urat, hogy fogadja be az előterjesztésbe a munkacsoportra vonatkozó 
javaslatát a határozati javaslat 5. pontjaként. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Nemcsak a tegnapról és a holnapról, hanem a holnaputánról is szólni kell. Felelősséggel 
tartoznak 130 ezer gyógyulni vágyó ember és a munkavállalók felé, valamint a jó gazda 
gondosságával kell eljárni. 
A súlyponti státuszt a jövőben is biztosítani kell. Nem tudja mi a legjobb módszer ennek 
megőrzésére. Ha az önkormányzat nem tudja a szükséges forrásokat biztosítani, befektető kell 
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találni. Nehéz befektetőt találni a kialakult helyzetben, aki hosszú távon tudja garantálni a 
működtetést. 
 A mai ülés haszna kézzelfogható, mert a holnapot alapozza meg. Fontosnak tartja a döntés 
meghozatalát. Az elmaradt beszámoló megkérésének  beemelését kéri a határozati javaslatba, 
mert véleménye szerint erősíti a tárgyalási pozíciót. Mindent el kell követni azért, hogy a 
súlypontiság megőrzése mellett a kórház működőképes maradjon és ne Kecskemétre, vagy 
Bajára kelljen azért az ellátásért utazni, amit ma itt helyben is megkapnak. Az előterjesztést a 
fenti kiegészítésekkel elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Az elmúlt hétfői megbeszélésen meglepetésként érte a készfizető kezesség, a diagnosztikai 
eszközök leszerelése, valamint a generátor elszállítása, ami a régi gépeket működteti. Ha 
polgármester úr nem lép közbe lehet, hogy ma már nem működne a röntgen a kórházban.  
A diagnosztikai beruházások elmaradása önmagában megalapozza a rendkívüli felmondást, 
ami véleménye szerint nem megkerülhető. Kéri annak kimondását, hogy a HospInvest Zrt. 
eddigi tevékenysége, ezen belül a diagnosztikai beruházások elmaradása, megvalósítja a 
rendkívüli felmondás okát. A legutóbbi alkalommal is kérte, hogy készítsék elő a felmondást. 
A felmondás nem jogi, hanem gazdasági kérdés, hogy milyen gazdasági, pénzügyi feltételek 
mellett lehet átadni egy másik gazdasági társaságnak a működtetést. 
 Egyetért a gazdasági társaság létrehozásával, mert készen kell állni a működtetés átvételére. 
A HospInvest Zrt.-vel kötött szerződésben szerepel, hogy az átmeneti időszakra is biztosítania 
kell az egészségügyi szolgáltatást. Rendkívüli felmondás esetén is együttműködési kényszer 
van az önkormányzat és a HospInvest Zrt. között, tehát a tárgyalásokat nem szabad 
megszakítani.  
Sérelmezi, hogy a kórházbizottság nem került az Ügyrendi Bizottság napirendjére. 
 
Nagyon nehéz helyzetben van a kórház és a város is. Ha olyan felelősséget vállal a város, 
amit nem tud teljesíteni, vele együtt bukik. Ennek elkerülése érdekében óvatosan, de minden 
rosszra felkészülve, mindent előkészítve kell eljárni. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Csatlakozik Nagy Lajos képviselő által elmondottakhoz, miszerint nehéz helyzetbe került a 
kórház.  
Az ott dolgozók lelkiismeretes munkája tartja össze a kórházat, amit köszön nekik. 
Nem volt jó megoldás a privatizáció. Véleménye szerint a kórházak működtetését az államnak 
kellene ellátnia. Az  egészségügy  a profitorientáltsággal összeegyeztethetetlen.  
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Szomorú, hogy az egyre több beteg ellenére a magyar állam kivonul az egészségügyből, 
amiből a legtöbb probléma adódik. A mai társadalom, az állandó stressz indukálja a  
betegségeket.  
Több kérdés csak most került megválaszolásra. Pontos előterjesztésekre van szükség ebben a 
fontos kérdésben. Nemcsak a kórházról van szó, hanem 130 ezer emberről és a város 
gazdasági boldogulásáról is. Kéri, hogy a résztvevő felek tájékoztatva legyenek és a 
résztvevők ne egymást vádolják a döntésekért.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
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A profit nem ismeretlen fogalom az egészségügyben. Az orvosok is profitálnak a 
szaktudásukból. Ezért kapják a fizetésüket, magánrendeléseken jövedelmet szereznek, a 
háziorvosoknak a fejkvóta alapján fizetnek.  
A súlyponti helyzet megtartása a csökkenő OEP finanszírozás mellett nagyon nehéz lesz akkor 
is, ha 100%-os önkormányzati tulajdonrészű társaságot hoznak létre.  
Véleménye szerint a megyei kórházak aktív kórházi ágyaik mellé szívesen szereznének 
továbbiakat és a Kecskeméti Megyei Kórház bármikor fúzionálna Kiskunhalassal. A remény 
életben tartása érdekében finanszírozót kell találni. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
A határozati javaslat 1. pontjának értelmezéséhez elmondja, hogy amennyiben a megadott 
időpontra nem nyilatkozik a további működtetésről, a HospInvest Zrt., akkor másnap 
polgármester úr megír egy levelet, amire ha szerződés szerint 8 napon belül nem kap választ, 
akkor életbe lép a rendkívüli felmondás. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Egyes hírek szerint 13 milliárd Ft a HospInvest Zrt. hiánya. Kiskunhalas esetében 1 milliárd 
Ft a szállítói kintlevőség, ami halasi vállalkozókat is érint. Nem egyik napról a másikra 
alakult ki, több hónappal ezelőtti számlákról van szó.  Kószó János felügyelő bizottság tagja 
ezt nem jelezte a képviselő-testület felé.  
Véleménye szerint a rendkívüli felmondást akkor szabad kimondani, ha kétséget kizáróan 
fennáll az oka és kiadás nem terheli ezzel kapcsolatban az önkormányzatot. 
A határozati javaslat 3. pontjához kapott kiegészítésben szereplő névsort kinek a javaslata 
alapján állították össze? 
 
Kószó János képviselő: 
 
A felügyelő bizottság nem az önkormányzatnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Ha 
dolga is volna a pénzügyi körülmények év közbeni megfigyelése, operatív beavatkozás 
lehetősége mellett, akkor is a tulajdonos felé kellene jeleznie. Irracionális volna a tulajdonos 
felé jelenteni a pénzügyi kötelezettség nem teljesítését, mivel ő a pénzügyi bonyolítója a 
Semmelweis Kórház gazdasági ügyeinek.  
A gazdasági helyzet év közbeni megítélésére a felügyelő bizottságnak nincs módja. Nem tudott 
a pénzügyi nehézségekről, amiről egyébként sem köteles tájékoztatni az önkormányzatot.  
 
Alapvető cél a kórház működőképességének megőrzése, oly módon, hogy a fejlesztést is 
magában foglalja. A költségvetés helyzetét ismerve a legkevesebb önkormányzati forrással 
kell ezt megoldani. A mérleg ismeretében tudják eldönteni, hogy a kórház működése pozitív 
szaldóval fenntartható. Az előzetes számítások az igazolják, hogy a megvalósult fejlesztések, 
amelyen nem készpénzzel, hanem hitellel, lízinggel kerültek megvalósításra, azok törlesztése 
is bele van kalkulálva a működési költségkörbe. Feltételezi, hogy a veszteség olyan költségek 
okán merült fel, ami nem kapcsolódik a működtetéshez, inkább vezetői, adminisztratív és 
pénzügyi-számviteli költségek.  
A mérlegből lehet megállapítani, hogy mennyire túlzottak ezek.  
 
Új befektetőt keresni azután érdemes, ha tisztázódik, hogy a működéshez szükséges-e külső 
forrás és ez meghaladja az önkormányzat erejét, valamint az Európai Uniós pályázatokhoz 
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szükséges önerő mértéke. Előre meghatározni nincs értelme, hogy új befektetőt keresnek. A 
határozati javaslat kiterjed a rendkívüli felmondásra is, ok és határidő megjelölésével. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Emlékezete szerint a szerződés rendkívüli felmondásra vonatkozó része különösen rendkívüli 
felmondási okokat sorol fel, ami azt jelenti, hogy nem taxatív a felsorolás, hanem csak kiemel 
bizonyos okokat, melyeken felül még léteznek továbbiak. 
Javasolja a határozat  2. pont kiegészítését egy második bekezdéssel, hogy a diagnosztikai 
berendezések visszaszerelésének elmaradása rendkívüli felmondási ok. A későbbi viták 
elkerülése érdekében kéri ezt a kiegészítést.  
Az új befektető kérdésével kapcsolatban óvatos. Olyan feltételeket támaszthatnak, amelyeket 
nem biztos, hogy érdemes az önkormányzatnak vállalnia. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Támogatja Dr. Nagy Lajos képviselő által elmondottakat. Véleménye szerint a polgármester 
tárgyalási pozícióját erősítik azzal, ha kimondják a rendkívüli felmondás okának 
megvalósulását. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A Kiskunhalas Város Önkormányzata az elsők között adta magánkézbe a kórházát. A 
befektető tőkeerős cégeket vonultatott fel a maga oldalán, akik a szerződéskötést követően 
eltűntek. Ettől kezdve az OEP finanszírozásra támaszkodva akarták tovább működtetni a 
kórházat.  
A privatizáció a 2004-es népszavazáskor már alacsony támogatottságot kapott. A 
munkavállalók létszámának csökkentésével próbálták kompenzálni a hiányt. A 2006-os 
választások után nagy nehézségek árán sikerült elérniük a cég átvilágítását és a szerződés 
újragondolását. Ekkor került bele a szerződésbe, hogy rendkívüli felmondás esetén ne az 
önkormányzattal fizettessék meg azokat a beruházásokat, amelyeket nem is kért. Nem volt 
ráhatásuk a befektetésekre. Kikötötték, hogy időnként megvizsgálhassák a működést. Erre 
legelőször az április végi beszámolóval került volna sor. Egyedüliként nem szavazta meg a 
beszámoló visszavonását. A beszámoló több pontja nem teljesült, ilyen a képalkotó 
diagnosztika esete. Véleménye szerint a beszámolót el kellett volna utasítani. 
 
Igazat ad Pajor Kálmán képviselőnek abban, hogy az Európai Uniós támogatásokat szerette 
volna megszerezni a befektető, de már nincs elég idejük. Egyetért azzal, hogy csak rendkívüli 
felmondással lehet  a szerződést felmondani. Honnan fogják tudni, hogy nemcsak időhúzásról 
van szó, ha a befektető külső forrás bevonásáról nyilatkozik. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Nem lehet elégszer elmondani azt, hogy ez a kórház nem most került volna fizetési 
nehézségbe, ha az önkormányzat költségvetése terhére kellett volna megoldani a működtetést. 
Nagyon nagy lemondást követelt volna más területeken. Perspektivikusabb megoldást kerestek 
e helyett. A finanszírozhatóság szempontjából pozitív lépés volt a kórház átadása. Több esélyt 
akartak adni a kórháznak. Az önkormányzatnak több intézményt azért kellett bezárni, mert 
forrás hiányában nem tudta működtetni. Véleménye szerint az önkormányzat nem tudta volna 
ilyen szintre csökkenteni a kórház működési költségeit. 
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A háziorvosok egészségügyi betéti társaságba kényszerítése saját tapasztalatai alapján nem a 
legmegfelelőbb megoldás volt. A kórház dolgozói jobban érzik, hogy mennyire került 
veszélybe az ellátás biztosítása. Az ő véleményüket jobban meg kellett volna hallgatni.  
A súlyponti státusz megtartását fontosnak tartja. 
Hazárdjátéknak érzi a működtetés átadását a HospInvest Zrt. részére. A több biztosítós 
rendszer népszavazással történő elutasítását követően várható volt a befektető kihátrálása.  
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A súlypontiság kérdése több hozzászólásban felmerült. Az SZDSZ politikusai találták ki és Dr. 
Molnár Lajos és Dr. Horváth Ágnes egykori miniszterek vitték keresztül. Nem tudja, hogy 5 
párti konszenzussal jött-e létre. Reméli, hogy a választásokat követően megszűnik a súlyponti 
rendszer. Véleménye szerint 7 éve gyorsuló tempóban vonul ki az állam az egészségügyből. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  
Az észrevételekre reagálva elmondja, hogy nem a HospInvest Zrt. minden baj okozója. Az 
egészségügy ebben a formában nem tartható fenn. Nincs elegendő forrás a megjelenő 
kiadásokra, fejlesztésekre. Az OEP-nek olyan mértékű finanszírozást kellene biztosítania, ami 
tartalmazza az amortizációt is. Az Állami Számvevőszék jelentését egészében kell figyelembe 
venni.  
A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásának  célja, hogy új 
befektető esetén, az üzletrész megvásárlására  legyen lehetőség. Nincsenek komoly 
tárgyalások erről, annak ellenére, hogy vannak már jelentkezők.  
Széleskörűen tájékoztatta a képviselőket  erről. Ennél több információval ő sem rendelkezik. 
 
A módosító indítványnak megfelelően beemeli az ún. kórházbizottság személyi összetételét a 
határozati javaslatba. Az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta meg ezzel kapcsolatos 
előterjesztését. Kiegészíthető a bizottság névsora Halász Balázs képviselővel is. A nyári 
szünet alatt a kórházbizottság megkönnyíti a további tárgyalások lefolytatását. Június 29-ig 
kell a HospInvest Zrt.-nek a beszámolót előterjeszteni, ezért még nem késtek el vele. A 
határozati javaslat kiegészíthető a beszámoló elkészítésének kérésével. 
 
A rendkívüli felmondás lehetősége benne van a határozati javaslatban.  
 
A határozat 3. pont kiegészítése,  az ügyvezető személye és a felügyelő bizottság tagjainak 
névsora, ami  egyeztetve van Lukács László alpolgármesterrel és a kórház menedzsmentjével 
is. A kórház jelenlegi ügyvezetése nem lehet az új gazdasági társaságnál is ügyvezető.  
 
Az elhangzott módosító indítványok  és a kiegészítő előterjesztés alapján a  határozati 
javaslatot az alábbi  kiegészítésekkel javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 
 
3.) A Képviselő-testület a non-profit Kft. ügyvezetőjét, felügyelő bizottság tagjait és a 
könyvvizsgálót az alábbiakban határozza meg: 
 
A társaság ügyvezetője:  
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Dr. Csóti Imre: 
anyja neve: Borbényi Magdolna született:  Kecel, 1952.09.24. lakcím: Kiskőrös, Nádasdy u. 
2. sz. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
Vizkeleti Szabolcs: 
anyja neve: Péter Klára született: Kiskunhalas, 1970.09.03 lakcím: Kiskunhalas, Kossuth u. 
27. 4/17. 
Dr. Nagy András: 
anyja neve: Boros Margitszületett: Budapest, 1943.07.08.lakcím:  Kiskunhalas, Kossuth u. 
32.I/3. 
Dr. Nagy Lajos: 
anyja neve:  Kecskés Margit született:      Budapest, 1944.11.03.lakcím: Kiskunhalas, Szilády 
Á. u. 2 
 
A társaság könyvvizsgálója: 
 
Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társaság 
Cégjegyzékszám: Cg: 03-06-106864 
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7. 
Adószám: 2051019-09-2-03 
Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma:  001433 KM002340 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  Kft. Alapító Okiratának aláírására. 
 
5.) A  Képviselő-testület   a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház   jövőbeni működtetése, 
fennmaradása érdekében történő előkészítő munka elvégzésére   az alábbi munkacsoportot  
hozza létre: 
Dr. Várnai László polgármester 
Lukács László alpolgármester, 
Dr. Szász Éva  az Egészségügyi  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke, 
Kószó János, 
Dr. Krammer Balázs, 
Dr. Nagy András,  
Dr. Nagy Lajos,  
Dr. Komáromi Szilárd, 
Halász Balázs  képviselők. 
 
6) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú 
Társaság szakmai tevékenységéről és  a  vagyonhasználati  szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítéséről  szóló beszámolót egy  későbbi képviselő-testületi ülésen értékeli. 
 
 
No: 2  
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 Szavazás: Nyílt  >975< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 16:09:10 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
171/2009. Kth. 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. csődeljárásáról és az ezzel összefüggő feladatok 
végrehajtásáról. 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyilatkozatra kötelezi a HospInvest Zrt-t, hogy a 
csődeljárásban tud-e befektetőt bevonni, mellyel sikeressé teheti a reorganizációs folyamat 
végrehajtását.  
 
Határidő: 2009. július 10.  
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
2.) A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felszólítja  a HospInvest Zrt-t, hogy a már 
lejelentett, de pénzügyileg nem realizált képalkotó diagnosztikai beruházást végezze el, állítsa 
vissza a lejelentett állapotnak megfelelő helyzetet. Amennyiben ez nem történik meg, kötelezi a 
Polgármestert a beruházási szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére.  
 
Határidő: a csődeljárás befejezése 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
3.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete létrehoz  egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
non-profit Kft-t, mely a csődegyezség meghiúsulása esetén képes átvenni a kiskunhalasi 
Semmelweis Kórház működtetését, egészségügyi szolgáltatást.  
A Képviselő-testület a non-profit Kft. ügyvezetőjét, felügyelő bizottság tagjait és a 
könyvvizsgálót az alábbiakban határozza meg: 
 
A társaság ügyvezetője:  
 
Dr. Csóti Imre: 
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anyja neve: Borbényi Magdolna született:  Kecel, 1952.09.24. lakcím: Kiskőrös, Nádasdy u. 
2. sz. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
Vizkeleti Szabolcs: 
anyja neve: Péter Klára született: Kiskunhalas, 1970.09.03 lakcím: Kiskunhalas, Kossuth u. 
27. 4/17. 
Dr. Nagy András: 
anyja neve: Boros Margitszületett: Budapest, 1943.07.08.lakcím:  Kiskunhalas, Kossuth u. 
32.I/3. 
Dr. Nagy Lajos: 
anyja neve:  Kecskés Margit született:      Budapest, 1944.11.03.lakcím: Kiskunhalas, Szilády 
Á. u. 2 
A társaság könyvvizsgálója: 
 
Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társaság 
Cégjegyzékszám: Cg: 03-06-106864 
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7. 
Adószám: 2051019-09-2-03 
Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma:  001433 KM002340 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  Kft. Alapító Okiratának aláírására. 
 
Határidő: 2009. július 31.  
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
4.) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a fenti határozati pontok végrehajtására, illetve 
előkészítésére  felhatalmazza a Polgármestert.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Várnai László 
 
5.) A  Képviselő-testület   a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház   jövőbeni működtetése, 
fennmaradása érdekében történő előkészítő munka elvégzésére   az alábbi munkacsoportot  
hozza létre: 
Dr. Várnai László polgármester 
Lukács László alpolgármester, 
Dr. Szász Éva  az Egészségügyi  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke, 
Kószó János, 
Dr. Krammer Balázs , 
Dr. Nagy András,  
Dr. Nagy Lajos,  
Dr. Komáromi Szilárd, 
Halász Balázs  képviselők. 
 
6) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú 
Társaság szakmai tevékenységéről és  a  vagyonhasználati  szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítéséről  szóló beszámolót egy  későbbi képviselő-testületi ülésen értékeli. 
 

23 



Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kollányi Gábor HospInvest Zrt. Elnök 
KERSZI Zrt. Nagyné Ábri Katalin felszámolási igazgató, Budapest Besnyői u. 13. 1143 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00002 Új napirendi pont 
 
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A köztemető üzemeltetés 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
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: 3  
 

 Szavazás: Nyílt  >976< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:32:31 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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172/2009. Kth. 
A köztemető üzemeltetés 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Temető üzemeltetés 2008 évről szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Ván László főkertész, 
Kiss Sándorné Kegyelet Kft. ügyvezetője, 
Fülöp Ernő Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa, 
Bödecs Pál Református Egyházközség elnök lelkésze 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 
 

00003 Új napirendi pont 
 
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás 
éves tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is felvetette, 
hogy a kórháznál  nincs megfelelő buszforduló biztosítva  a parkoló autók miatt. Kéri 
szabaddá tenni a területet. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló 
elfogadását. 
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No: 4  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >977< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:34:01 
 
 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:  
 
 
173/2009. Kth. 
A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás éves tevékenységéről 
szóló beszámoló. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Szarvas Kft., kiskunhalasi 
helyi buszközlekedési  tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Soltész Gergely környezetvédelmi referens 
Weiszhaupt János ügyvezető  Szarvas Kft. 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 112. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00004 Új napirendi pont 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: HALAS-DENT Kft. részére fogszabályozás és röntgen szakellátás 
vonatkozásában finanszírozási szerződés megkötéséhez hozzájárulás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A HALAS-DENT Kft. önkormányzat részére írt levélből idéz: 
„Több ízben kértük már  a Semmelweis Kórház kht.-t, hogy a két szakellátásra vonatkozóan 
megkötött szerződést a MEP-pel bontsa fel, és társaságunk szerződhessen közvetlenül.”  
Miért nem bontották fel eddig a szerződést? 
Jó megoldásnak találja a két fél közötti közvetlen szerződéskötést a Megyei 
Egészségpénztárral.. 
 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az önkormányzat hozzájárulása szükséges a szerződéskötéshez.  
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
hozzájárulás megadását. 
 
No: 5  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >978< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 16:35:25 
 
 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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174/2009. Kth. 
HALAS-DENT Kft. részére fogszabályozás és röntgen szakellátás vonatkozásában 
finanszírozási szerződés megkötéséhez hozzájárulás. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HALAS-DENT  
Fogorvosi Gyógyászati Szolgáltató Kft. a fogszabályozás és a röntgen szakellátás 
vonatkozásában  közvetlenül szerződést kössön  az  Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kristóf Sándorné aljegyző, 
Dr. Horváth Iván HALAS-DENT  Fogorvosi Gyógyászati Szolgáltató Kft. ügyvezetője, 6400 
Kiskunhalas, Monszpart L. u. 1.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00005 Új napirendi pont 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata Tompa 
Város Önkormányzata által önállóan működtetett okmányiroda létesítéséhez. 
 
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: 6  
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 Szavazás: Nyílt  >979< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:36:22 
 
 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:  
 
 
175/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata Tompa Város 
Önkormányzata által önállóan működtetett okmányiroda létesítéséhez. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Tompa Város 
Önkormányzatának azon kezdeményezéséhez, mely szerint Tompa Város Önkormányzata 
önállóan működtetett okmányirodát létesítsen. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kristóf Andrea Szervezési Főosztály osztályvezetője, 
Tompa Város  polgármestere 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00006 Új napirendi pont 
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Vakáció Kht. átalakulása Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Sajnálja, hogy Dr. Krammer Balázs képviselő nincs a teremben. A felügyelő bizottsági 
tagjaként el tudná mondani az ügyvezetéssel kapcsolatos javaslatait. 
Az alapító okirat szerint Zsana Község Önkormányzata 33%-os tulajdonrésszel rendelkezik a 
Vakáció Kht.-ban, amit a holnapi taggyűlés vélhetően véglegesít. Ez minden döntést Zsanához 
köt, ami meglehetősen furcsa.  
Egy 1997-ben megkötött megállapodásra hivatkoznak, miszerint az üzletrész arányában 
fognak tulajdonrészt szerezni az önkormányzatok Sikondán és a Balatonakalin. Jogi 
vélemények alapján állítják, hogy Zsana 33%-os tulajdonrészt fog szerezni akár Sikondán, 
akár Balatonakalin. A későbbiekben még további előterjesztésekkel találkoznak a témában, ha 
most az átalakítást támogatják. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló 
elfogadását. 
 
No: 7  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >980< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 16:38:54 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   85.72%   75.00% 
 Nem                 1     4.76%     4.17% 
 Tartózkodik                 2     9.52%     8.33% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
176/2009. Kth. 
Vakáció Kht. átalakulása Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. 
 

H a t á r o z a t 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a 
Vakáció Kht. VAKÁCIÓ- Táborozási és Üdülési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággá alakulását és felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Szerencsés-Fekete Ildikó Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00007 Új napirendi pont 
 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Sikondai gyermek- és ifjúsági tábor és a Balatonakali gyermek- és ifjúsági 
tábor állami tulajdonban lévő ingatlan önkormányzat részére ingyenes átruházás kérése.  
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
Az elmúlt évben már volt a képviselő-testület előtt egy hasonló határozati javaslat, ami a 
sikondai táborra vonatkozott. Kiskunhalas Város Önkormányzata 100%-ban kérte a 
tulajdont, azonban a Vakáció Kht. taggyűlésén a többi önkormányzat is jelezte, hogy igényt 
tart rá. Az mostani előterjesztés szerint lakosságszám alapján kérnék a tulajdont. A 
későbbiekben a taggyűlés dönt arról, hogy az eljárást melyik önkormányzat indítja meg a 
többi önkormányzat nevében is. Sikonda esetében Kiskunmajsa Önkormányzata már jelezte 
tulajdonigényét a Magyar Államkincstár felé, de nem jelölte meg annak arányát. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Többször tárgyalták már a táborok ügyét, de továbbra is bizonytalanság van. Tisztázni kell, 
hogy magánszemély is megkaphatja a tulajdonrészt, vagy csak az önkormányzat. Jánoshalma 
lemondott a tulajdonrészéről. Kinek a révén kerül vissza az a rész?  
Nincs kifogása Zsana és magánszemély révén történő működtetés ellen sem.  
Világosnak látszik, hogy csak önkormányzatok kaphatják meg a tulajdont.  
Sikonda leromlott állapotban van a forráshiánynak köszönhetően, valamint megszűntek a 
társadalmi összefogás révén végzett felújítások. Óvatosságra inti a jelenlévőket, nehogy 
valamilyen módon kizárják magukat a visszavételből. A táborokat működtetni és valamilyen 
formában korszerűsíteni kell.  
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A tulajdonrész nagysága Kiskunhalas szempontjából majdnem közömbös. 
Jogilag tisztázni kell, hogy a működtető mekkora mértékben lehet magántulajdonos, mert 
megítélése szerint  ez kizárt lesz. Úgy látja, hogy hónapok óta nem történt előrelépés. 
 
Kószó János képviselő: 
 
A jegyzőasszony többször kifejtette, hogy csak önkormányzatok kaphatják meg a tulajdont. A 
képviselő-testület döntése nem biztos, hogy érvényre jut a taggyűlésen. A tulajdont nagyon 
helyesen lakosságszám arányában kérik vissza, mert annak idején ez alapján határozták meg 
a működtetéshez való hozzájárulások mértékét. Véleménye szerint azon önkormányzatok, akik 
a működtetésben nem vettek részt, a tulajdonból se részesülhessenek. Melyik önkormányzatok 
szerezhetnek tulajdont? Aki a tulajdonból részesül, legalább olyan mértékben vállaljon részt a 
működtetésből és a felújításokból. Kiskunhalas Város Önkormányzata az utóbbi időben 
aránytalanul nagy költségeket vállalt. Szervezőként elismeri a jelenlegi ügyvezető munkáját, 
de az ügyvezetésre nem alkalmas. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
Jelen pillanatban a Vakáció Kht.-ban nincs magántulajdonos. Zsana megvásárolta a 
legutóbbi testületi ülésén a Kiadó Plusz Kft. részét. Csak a Vakáció Kht. jelenlegi tagjai 
igényelnek tulajdont, ők kapták meg ezt az előterjesztést is. Azon önkormányzatok részéről 
nem merült fel ilyen igény, akik eladták tulajdonrészüket. További önkormányzatok 
csatlakozását nem tudják megakadályozni. Kiskunmajsa már elküldte kérelmét a Nemzeti 
Vagyonkezelőhöz.  
A múlt héten érkezett levélben azt kérte a Nemzeti Vagyonkezelő, hogy jelöljék meg az 
igényelt tulajdoni hányadot, illetve küldjék el azokat a testületi határozatokat, melyek alapján 
kérik az önkormányzatok a tulajdont.  
A fenntartással, illetve a későbbi kötelezettségekkel kapcsolatban ismerteti, hogy a 
polgármester úr írt egy levelet az önkormányzatoknak. Ebben a levélben kérte, hogy, akik a 
tulajdonszerzést a Vakáció Kht. tagjaiként kérnék, hozzanak erről határozatot. A határozat 
tartalmazza a tulajdonrészük arányában felmerülő összes költség biztosítását. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 8  
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 Szavazás: Nyílt  >981< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:52:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   91.30%   87.49% 
 Nem                 1     4.35%     4.17% 
 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:  
 
 
177/2009. Kth. 
Sikondai gyermek-, és ifjúsági tábor és a Balatonakali gyermek-, és ifjúsági tábor állami 
tulajdonban lévő ingatlan önkormányzat részére ingyenes átruházás kérése. 
 

H a t á r o z a t 
 

I. 1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami tulajdonban lévő 
megosztást követően Komló 011/2 helyrajzi számú belterületbe vonást követően 6167 
helyrajzi számú 1 ha 5564 m2 ingatlanon található kivett táborhely művelési ágú gyermek és 
ifjúsági tábor területének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi  a 
táborok üzemeltetésében részt vevő önkormányzatokkal, a 2009. január 01. napján a  KSH 
által megállapított lakosságszám arányában. 
2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-ában 
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja 
tulajdonba venni.  
3.) Az önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan tulajdonba 
adásával kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág 
megváltoztatásának költségét is.  
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi 
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket. 
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiskunhalas Város  
Polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon. 
 
II. 1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami tulajdonban lévő 
Balatonakali 186/1 helyrajzi számú 8848 m2 ingatlanon található gyermek- és ifjúsági tábor 
területének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi  a táborok 
üzemeltetésében részt vevő önkormányzatokkal, a 2009. január 01. napján KSH által 
megállapított lakosságszám arányában. 
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2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-ában 
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja 
tulajdonba venni.  
3.) Az önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan tulajdonba 
adásával kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget, ideértve a művelési ág 
megváltoztatásának költségét is.  
4.)Kiskunhalas Város Önkormányzata a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi 
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket. 
5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Vakáció Kht. taggyűlésén az önkormányzatok ingyenes tulajdonba kerülésének 
kérelmét az 1.) pontnak felelően támogassa.  
6.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a  Polgármesterét, hogy 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző, 
Szerencsés-Fekete Ildikó Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00008 Új napirendi pont 
 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Gyógytestnevelési feladatellátás megszervezése. 
 
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: 9  
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 Szavazás: Nyílt  >982< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:54:00 
 
 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:  
 
 
178/2009. Kth. 
Gyógytestnevelési feladatellátás megszervezése. 
 

H a t á r o z a t 
 

 1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. augusztus 1-jétõl a Bóbita Óvoda, 
Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat intézményében gyógytestnevelői szakszolgálat indítását 
rendeli el 1 főállású gyógytestnevelő alkalmazásával. Egyidejűleg az intézmény nevét ennek 
megfelelően  Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálatról módosítja a következők 
szerint:  BÓBITA  ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
 
 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS 
PEDAGÓGIAI 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 Pedagógiai 
 Szakszolgálat 
2. Székhelye: Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
3. Rövid neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat  

4. Rövidített neve: Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat 

5. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 
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6. Tagintézménye: Bajza Utcai Tagóvoda 

 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2. 
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. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város  Önkormányzati Képviselő-testülete 
     Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
 
 
11. Maximális gyermeklétszám: 343 óvodai férőhely 30 bölcsődei férőhely 
 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda 

256 óvodai férőhely (2 db 20, 3db 22 és 6 db 25 fős 
csoportszoba) és 20 bölcsődei férőhely 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Bajza Utcai Tagóvoda 

87 óvodai férőhely és 10 bölcsődei férőhely 
(3 db 29 fős csoportszoba) 

 

12. Szakágazati számjel: 851020 Óvodai nevelés  

13. 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) 
 Pedagógiai 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) 
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Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység ( 
TEÁOR szám: 85.20, Szakfeladatszám: 75195-4) 
14. 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. 
15. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
16.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv 
17.Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
18. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
21. 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. 
22. 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. 
23. 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. 
24. 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 a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás illetékességi területén végzi. 
 
A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 129/2009. Kth. sz. határozatát. 
 
 3. Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 
Pedagógia Szakszolgálat intézményvezetőjét az intézmény működését szabályozó 
dokumentumok átdolgozására, a humánpolitikai főosztályt a szükséges szakértői vélemények 
beszerzésére. 
 
Határidő:  1-2. határozati pontok esetében: 2009. augusztus 1. 
      3. határozati pont esetében: 2009. szeptember 30. 
  
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester   
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens 
Varga Margit Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 
Fődi Gabriella a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Iroda vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00009 Új napirendi pont 
 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulással gyógytestnevelési 
feladatellátásra kötött megállapodás. 
 
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  >983< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:54:57 
 
 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:  
 
 
 

38 



179/2009. Kth. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulással gyógytestnevelési feladatellátásra kötött 
megállapodás. 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a gyógytestnevelési feladatok ellátására a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodást az alábbiak szerint fogadja el:  

 
M E G Á L L A P O D Á S  

 
 
amely létrejött egyrészről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, (székhelye: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli Belágyi Mihály, a Társulás elnökhelyettese), a 
továbbiakban Társulás, másrészről, Kiskunhalas Város Önkormányzata, (6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1., képviseli Dr. Várnai László Kiskunhalas Város Önkormányzat polgármestere), 
a továbbiakban Önkormányzat (együtt a továbbiakban: Megállapodó felek) között alulírott 
napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

1.   A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza Kiskunhalas 
Város Önkormányzatát, hogy a Társulási megállapodás I. fejezet B) pontjában vállalt, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§ h) pontjában meghatározott 
gyógytestnevelés ellátással kapcsolatos feladatot 2009. augusztus 1-jétől végezze el a 
Kiskunhalasi kistérség településein az általa fenntartott Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 
Pedagógiai Szakszolgálat (6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.) intézménye által. 
 

Feladatellátás, feltételrendszer 
 

2.    A megállapodó feleknek a feladat ellátásakor tudomásuk van 
arról, hogy az általuk végzett szolgáltatásnak meg kell felelnie a képzési 
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendeletben foglalt követelményeknek. A szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok a 
feladat elvégzéséhez térítésmentesen megfelelő helyiséget - tornaterem vagy 
tornaszoba - biztosítanak, valamint a szükséges eszközháttér megteremtését vállalják a 
14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 4. sz mellékletének IV. pontja alapján. 
 
 
3.    Az önkormányzat vállalja, hogy a gyógytestnevelési 
szakszolgálati feladatot ellátó intézményét a megbízás ideje alatt fenntartja és a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működteti. 
 
4.    A megállapodó felek vállalják, hogy a gyógytestnevelési 
szakszolgálati feladatok ellátása elsősorban az igénybe vevő szerinti helyszínen, utazó 
vagy helyi szakemberek közreműködésével valósul meg. 

 
5.    A megállapodó felek kijelentik, hogy a nyilvántartási 
kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismerik, és azokat betartják. 
 
6.    A társulás vállalja, hogy a kistérség valamennyi településén a 
szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben 
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szokásos módon, folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.  
 
7.    A megállapodás tárgyát képező szolgáltatás igénybevétele a 
Kiskunhalasi kistérség lakosai részére térítésmentes. 
 
8.    Az önkormányzat vállalja, hogy az ellátást igénylők számára 
legalább olyan mértékű szolgáltatást nyújt, amilyen mértéket a mindenkori éves 
költségvetési törvény az állami normatív támogatás igénybe vételének feltételéül előír. 

 
 

Finanszírozás 
 
9.    A társulás az önkormányzat részére a gyógytestnevelési feladat 
ellátásáért – az önkormányzat intézménye által készített feladat-ellátási terv és 
költségvetés alapján – a társulás mindenkori éves költségvetésben biztosítja az 
ellátáshoz szükséges összeget, pénzeszköz átadással.  
 
10.    A társulás vállalja, hogy az általa a gyógytestnevelési 
szakszolgáltatásra leigényelt normatívát a negyedévet követő hónap 5-ig átutalja az 
önkormányzat részére. 
 
11.    Az önkormányzat vállalja, hogy a gyógytestnevelési ellátást 
végző intézmény és a gazdálkodási tevékenységét végző szervezet június 30. és 
december 31. fordulónappal -az igényelt normatíva megjelölésével- részletes pénzügyi 
elszámolást készít és 15 napon belül megküldi a társulás részére. 

 
12.   A társulás elszámolást készít az önkormányzat felé minden év 
július 30-ig és január 31-ig. A ténylegesen felmerült költségeket átutalással fizeti meg 
az önkormányzat részére az elszámolást követő hónap 5-ig (december 31-ét követően 
a pénzmaradvány terhére). 
 
 

Adatszolgáltatás, nyilvántartás 
 
13.   A társulás vállalja, hogy minden év június 1-ig adatot szolgáltat 
Kiskunhalasi kistérségben lévő települési önkormányzatok körzetében lévő 
intézményekben ellátandó gyermekek / tanulók várható létszámáról a szakszolgálatot 
ellátó intézmény részére. 
 
14.   Az önkormányzat vállalja, hogy intézménye folyamatosan vezeti 
a gyógytestnevelés ellátással kapcsolatos tanügy-igazgatási dokumentumokat. 

 
15.   Az önkormányzat vállalja, hogy a gyermekek, tanulók 
gyógytestnevelési szakszolgáltatásáról az ellátó intézmény által készített 1. és 2. számú 
mellékletben meghatározott táblázat szerinti szakmai kimutatást minden év június 30. 
és december 31-ig megküldi a társulás részére. 
 

 
Vegyes rendelkezések 
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16.   E megállapodás 2009. augusztus 1-jétől határozatlan időre jön 
létre. Megállapodó felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik az adott tanév megkezdése előtt legalább 30 nappal.  
 
17.   Jelen megállapodást felmondani bármelyik fél részéről a 
nevelési év/tanév utolsó napjával – augusztus 31-ével – lehet, a felmondási szándékról 
legkésőbb 6 hónappal korábban köteles döntést hozni és értesíteni a másik felet. 
 
18.   A társulás biztosítja, hogy a tulajdonában lévő, az 
önkormányzatoknak (Kiskunhalas, Pirtó, Kunfehértó, Harkakötöny, Tompa, Kelebia, 
Kisszállás) térítésmentes használatba átadott  fejlesztőszoba berendezéseit, eszközeit, 
felszereléseit a pedagógia szakszolgáltatást végző intézmény a feladatellátás erejéig 
térítésmentesen használhatja. 
 
19.   A feladat végrehajtása során a felek kölcsönösen 
együttműködnek, és egymást folyamatosan tájékoztatják. A kapcsolattartásért, a 
feladatok pontos meghatározásáért az esetleges lényeges változásokról való 
tájékoztatásért (különösen, ha az esetszámok a tervezettől 10%-ban eltérnek) a 
társulás részéről a munkaszervezet vezetője, az önkormányzat részéről Humánpolitikai 
Főosztály vezetője a felelős. 
 
20.   Amennyiben az önkormányzatnak felróható okból (pl.: téves 
adatszolgáltatás) a társulásnak normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a 
társulás érvényesíti az önkormányzat felé az ellenőrzések (helyi, MÁK, ÁSZ) során 
megállapított kötelezettségeket.  
 
21.   A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv., valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 
szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM. rendeletben foglaltak, valamint, a mindenkori évi 
költségvetési törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
22.   A megállapodó felek egyetértenek abban, hogy jelen 
megállapodásból eredő esetleges vitáikat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, 
amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Kiskunhalasi 
Városi Bíróság illetékességét.  
 
23.   Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 
Kiskunhalas, 2009. június 22. 
 
Belágyi Mihály        Dr. Várnai László 
elnökhelyettes         polgármester  
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás      Kiskunhalas Város 
          Önkormányzata 
Ellenjegyző: 
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Fődi Gabriella        Dr. Ferenczi Mária 
intézményvezető        jegyző      
Halasi Kistérség Humán Szolgáltató      Kiskunhalas Város  
Intézménye          Önkormányzata  
 

 
   Varga Margit 

      intézményvezető         
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde és 
 Pedagógiai Szakszolgálat 

Záradék 
 
Jelen megállapodást a 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 179/2009.Kth. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás …………………… számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elnöke, 
Dr. Ferenczi Mária jegyző, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Fődi Gabriella a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Iroda vezetője, 
Varga Margit Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Humánpolitikai Főosztály 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00010 Új napirendi pont 
 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Oktatási intézmények szakmai programjának felülvizsgálata. 
 
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. 
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No: 11  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >984< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 16:55:56 
 
 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:  
 
 
180/2009. Kth. 
Oktatási intézmények szakmai programjának felülvizsgálata. 
 

H a t á r o z a t 
 

 
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete jóváhagyja az oktatási intézmények szakmai 
programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben foglaltakat. Utasítja az 
intézményvezetőket, hogy minden szakmai programváltozás esetén készítsenek külön 
költséghatékonysági számítást a tervezett módosítás várható hatásairól, dologi és humán 
erőforrás szükségességéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
2. A képviselő-testület kötelezi az intézményvezetőket a pályázatok, fejlesztések esetében 
a fenntarthatósággal kapcsolatos költségszámítások elkészítésére, melyek a beadott 
pályázatok intézményi példányainak mellékleteként kerüljenek dokumentálásra, tartalmukért, 
végrehajtásukért az intézményvezető felelős.  Amennyiben a pályázat/fejlesztés csak fenntartói 
jóváhagyással adható be, a polgármester elé beterjesztett példányhoz csatolni kell a 
költséghatékonysági számításokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
3. Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a humánpolitikai főosztályt, hogy 
minden év május 15-éig végezze el a közoktatási intézmények esetében a létszám/törvény által 
meghatározott szükséges órakeret/szükséges pedagógus álláshely arányok felülvizsgálatát, az 
adatok ismeretében kezdeményezze a szükséges korrekciókat. 
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Határidő: Minden év június 1. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
4. Kiskunhalas város Képviselő-testülete utasítja a pénzügyi és városfejlesztési 
főosztályt, hogy az intézményi körben az éves költségvetési tervek összeállításakor 
„nullabázisú” költségvetési tervezés keretei között járjon el. 
 
Határidő: Minden év március 30. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
5. Kiskunhalas város Képviselő-testülete kezdeményezi a városi kollégiumi kihasználtság 
felülvizsgálatát, a 2009-2010 évi OSA statisztika alapján.  
 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
  
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Hirsch Józsefné Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetője, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin  intézményi referens 
Nagy Ernő Bernáth Lajos Kollégium igazgatója, 
Klein Imre II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00011 Új napirendi pont 
 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 12  
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 Szavazás: Nyílt  >985< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 16:56:32 
 
 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:  
 
 
181/2009. Kth. 
NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító okiratának módosítása  
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 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 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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

6. Tagintézményei: Magyar Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Magyar u. 16. 
 Átlós Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Átlós u. 21. 
 Szilády Áron Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Szilády Á. u. 
 12. 
7. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
    Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
8. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
9. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
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    Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
10.Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
     Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
11. Maximális gyermeklétszám: 227 óvodai férőhely 10 fő bölcsődei férőhely 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Ady Endre Utcai Tagóvoda 

76 óvodai férőhely 
(17,25 és 30 fős csoportszoba) 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Magyar Utcai Tagóvoda 

48 óvodai férőhely 
(2 db 24 fős csoportszoba) 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Szilády Áron Utcai Tagóvoda 

52 óvodai férőhely (14, 17 és 21 fős 
csoportszoba) és 10 bölcsődei férőhely 

Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
Átlós Utcai Tagóvoda 

51 óvodai férőheley 
(25 és 26 fős csoportszoba) 

 
12. Szakágazati számjel: 851020 Óvodai nevelés  
13. 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) 

 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) 
14. 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. 
15. Költségvetési gazdálkodás szervezése: Gazdálkodási tevékenységét a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el. 
16.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önállóan működő költségvetési szerv. 
17.Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
18. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
19. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
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21. 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. 
22. 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. 
23. 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. 
24. 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 130/2009. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Ácsné Fehér Klára óvodavezető 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
182/2009. 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 
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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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Tagintézményei: Lomb Utcai Tagóvoda Kiskunhalas, Lomb u. 5. 
 Felsővárosi Tagóvoda Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 
 
6. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
   Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7. Típusa: Óvoda 
8. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
    Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
    Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
10. Maximális gyermeklétszám: 294 óvoda férőhely 
Százszorszép Óvodák 
Vasúti Utcai Tagóvoda 

72 óvodai férőhely 
(17,25 és 30 fős csoportszoba) 

Százszorszép Óvodák 
Lomb Utcai Tagóvoda 

87 óvodai férőhely 
(3 db 29 fős csoportszoba) 

Százszorszép Óvodák 
Felsővárosi Tagóvoda 

135 óvodai férőhely 
(24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba) 

 
11. Szakágazati számjel: 851020 Óvodai nevelés  
12. 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) 
 
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), 

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. 
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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. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
20. 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. 
21. 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. 
22. 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. 
23. 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 131/2009. Kth. számú határozatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Nyerges Pálné óvodavezető 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
183/2009. Kth. 
Fazekas Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása. 
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H a t á r o z a t 
 
3. 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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
6. Típusa: általános iskola 
7. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
   Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
8. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
    Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Munkarend: nappali 
10. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
11. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 306 tanuló 
 5-8. évf. 300 tanuló 
 összesen: 606 tanuló 
12. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészet oktatás kivételével) 
13. 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) 

28) Diáksport (TEÁOR szám: 93.12, Szakfeladatszám: 92403-6) 
29) 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: 

30) Munkahelyi vendéglátás (TEÁOR szám: 56.29, Szakfeladatszám: 75195-0) 
31) Egyéb nem bolti kiskereskedelem (TEÁOR szám: 47.99, Szakfeladatszám: 52691-5) 
32) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység (TEÁOR szám: 85.20, 

Szakfeladatszám: 75195-2), 
14. 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. 
15. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
20. 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.  
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. 
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 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  132/2009. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Nagy-Czirok Lászlóné intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
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Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
184/2009. Kth. 
A 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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Típusa: általános iskola 
6. Telephelye: Kiskunhalas, Szabadság tér 5. 
7. Tagozata: felnőttoktatás 
8. Tagintézménye: Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 

általános iskola 1-8. évfolyamon 
9. Tagintézmény székhelye: Pirtó, Rákóczi u. 2. 
10. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
11. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
      Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Társulás 
 (Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a társulási szerződésben 
 foglaltak alapján 
12. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
     Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 Pirtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben 
 foglaltak alapján 
 Pírtó, Dózsa György utca 19. 
13. Munkarend: nappali 
 levelező 
14. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
15. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 337 tanuló 
 5-8. évf. 390 tanuló ebből 
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 Pirtói Tagintézmény 1-8. évf. 120 tanuló 
 összesen 847 tanuló 
 Felnőttoktatás 30 fő 
16. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás ( alapfokú művészetoktatás kivételével) 
17. 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) 

 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), 
18. 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. 
19. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
20. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
21. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
22. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
23. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
24. 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 
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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. 
25. 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. 
26. 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. 
27. 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 133/2009. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kerekes Katalin intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
185/2009. 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 
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2. Székhelye: Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 
3. Rövidített neve: Kertvárosi Ált. Isk. 
4. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
6. Típusa: általános iskola 
7. Fenntartója Kiskunhalas Város Önkormányzata 
    Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
8. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
    Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Munkarend: nappali 
10. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
11. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 208 tanuló 
 5-8. évf. 270 tanuló 
 összesen 478 tanuló 
12. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás(alapfokú művészetoktatás kivételével) 
13. 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) 

33) 5-8. évfolyamos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és Imrehegy Község Önkormányzata által kötött oktatási 
megállapodás alapján 

34) 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) 
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14. 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. 
15. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
20. 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.  
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. 
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 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 134/2009 Kth. számú határozatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kovács Sándor intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
186/2009. Kth. 
Szűts József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
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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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
6. Típusa: általános iskola 
7. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
8. Irányító  szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Munkarend: nappali 
10. Évfolyamok száma: 1-8. (8 évfolyam) 
11. Maximális tanulólétszám: 1-4. évf. 234 tanuló 
 5-8. évf. 300 tanuló 
 összesen 534 tanuló 
12. Szakágazati számjel: 852010 Alapfokú oktatás(alapfokú művészetoktatás kivételével) 
13. 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) 
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 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) 
14. 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. 
15. Feladatellátáshoz kacsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
17. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony  
20. 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.  
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.  
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. 
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 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 135/2009. Kth. számú határozatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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Dr. Várnai Lászlóné intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
187/2009. 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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
6. Típusa: kollégium 
7. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
   Kiskunhalas Hősök tere 1. 
8. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
    Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Maximális gyermeklétszám: 204 fő 
10.Szakágazati számjel: 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

 
11. 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) 
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 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). 
12. 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. 
13. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
14. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
15. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
16. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony  
18. 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. 
19. 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. 
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 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, 
 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 136/2009. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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Nagy Ernő kollégiumvezető 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
188/2009. 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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység 

5. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
6. Típusa: gimnázium 
7.Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
    Kiskunhalas Hősök tere 1. 
8. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Munkarend: nappali 
 esti 
10. Évfolyamok száma: 7-12. (6 évfolyam 
 9-12. (4 évfolyam) 
11. Maximális tanulólétszám: nappali 7-12. évf. 200 tanuló 
 nappali 9-12. évf. 420 tanuló 
 összesen 620 tanuló 
 felnőttoktatás 60 fő 
12. Szakágazati számjel: 853100 Általános középfokú oktatás  
13. Tevékenysége, szakfeladatai: 
Alaptevékenysége: 
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 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) 
14. 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. 
15. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
16. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
17. Közszolgáltató szerv fajtája:  Közintézmény 
18. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű. 
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony  
20. 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.  
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. 
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: A Bibó István Gimnázium országos beiskolázási körzeti 
feladatokat lát el. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 137/2009. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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Pintér András intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
189/2009. Kth. 
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, 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. Jogszabályban meghatározott  

közfeladata: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben 
 foglaltak szerinti tevékenység és a szakképzésről szóló 
 1993.évi LXXVI. törvényben foglaltak szerinti 
 tevékenység 

6. Tagintézménye: Kollégium Kiskunhalas, Majsai út 1. 
7. Telephelyei: Tanműhely Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. 
 Tanműhely (számítástechnika) Kiskunhalas, Bokréta u. 1. 
 Csillagvizsgáló Kiskunhalas, Kossuth u. 43. 
8. Alapítója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
9. Típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 
10. Fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
    Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
11. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- 
 testülete. 
     Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
12. Munkarend: nappali 
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13. Évfolyamok száma: 9– 12. (4 évf.) 
 13– 14. (2 évf.) 
14. Maximális tanulólétszám: 9– 12. évf. 420 fő 
 13– 14. évf. 210 fő 
 összesen 630 fő 
 kollégium: 50 fő 
15. Költségvetési törzsszáma: 338877 
16. Szakágazati számjel: 853100 Általános középfokú oktatás  
17. Tevékenysége, szakfeladatai: 
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) 
18. 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. 
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19.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
20. Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
21. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
22. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
23. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
24. 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 
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.  
25. 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. 
26. 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. 
27. Az intézmény működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 138/2009. Kth. számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Klein Imre intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
190/2009. Kth. 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezet Alapító Okiratának 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: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az intézmény neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
    Gazdasági Szervezete 
2. Az intézmény székhelye:  Kiskunhalas Kuruc V. tere 17. 
 
3.Jogszabályan meghatározott  
közfeladata:    az államháztartásról szóló 1992.évi    
        XXXVIII. törvény      
 
4. Működési területe:  Kiskunhalas Város 
 
5. Az intézmény alapítója:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
6. Az intézmény fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
        Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
7.Az irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   Székhelye:   Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
8. Jogállása:    Önálló jogi személy 
 
9.  Feladatellátáshoz kapcsolódó  
funkciója:    Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
10. Tevékenység jellege:  Közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
11. Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
 
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint: Teljes jogkörű 
 
13. Költségvetési törzsszáma:  340247 
 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó  
jogviszony megjelölése:  közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve  hatálya 
 alá tartozó jogviszony 
 
15. Szakágazati számjel: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
 
16.Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 
pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
17.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. 
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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 
 
18. Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes 
egyetértésével: 
a./ a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott 
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása. 
b./ a használatában, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz 
értékesítése és vásárlása. 
c./ behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft értékhatár alatt. 
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 
19. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére 
bevételeket szerezhet. 
 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 139/2009.  Kth. sz. határozatát. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Hirsch Józsefné intézményvezető 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
191/2009. 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: 
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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 
 
7. Intézmény fenntartója: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
  Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
8.  Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testület 
  
 Székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
9. Jogszabályban meghatározott 
 közfeladat: a 1997.évi CXL. törvény  
 
10. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
 
11. Intézmény típusa: Városi könyvtár 
 
12. Az intézmény élén  igazgató áll. 
 
13. Kinevezés rendje: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza  
  meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázat- 
  tal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
14. Költségvetési gazdálkodás A Költségvetési Intézmények Gazdasági 
 szervezése: Szervezete részeként működik. 
 
15.  Feladatellátáshoz kapcsolódó 
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 funkciója: Önállóan működő  költségvetési szerv 
 
16.   Tevékenység  jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
17.  Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
 
18.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
       jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvény- 
  
                                                                  könyve hatálya alá tartozó jogviszony 
  
19. Előirányzatok feletti 
 jogosultság szerint: Teljes körű 
 
20. Költségvetési törzsszám: 542133100 
 
21. Szakágazati számjel: 910100 Könyvtári levéltári tevékenység  
 
22. 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 
 
23. 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: 

 a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, 
Felsővárosi Általános Iskola, Kertvárosi 
Általános Iskola, Szűts József Általános Iskola, 
Bibó István Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc 
 Szakközépiskola 

 
24.  Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
  Szabad kapacitását alaptevékenysége körében 
  hasznosítja. 
 
25. 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. 
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26. A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
 

A Képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 140/2009. Kth. sz. határozatát. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Huber Helga Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
192/2009. 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 
 
3. Működési területe:  Kiskunhalas Város 
 
4. Jogszabályban meghatározott 
 közfeladata:   a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993.évi III. törvény 
    és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
    1997.évi XXXI. törvény   
 
4. Alapítója:   Kiskunhalas Város Önkormányzata 
 
5. Irányító  szerv neve : Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-  
               testülete. 
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    Székhelye:   Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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. Foglalkoztatottjaira vonatkozó  
jogviszony megjelölése:  közalkalmazotti jogviszony, a Munka   
  Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 
 
12. Előirányzatok feletti jogosultság szerint:Teljes jogkörű 
 
13. Költségvetési törzsszáma:  633138 
      Szakágazati számjel:   889110 Bölcsődei ellátás  
 
14. 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.  
 
15.Az intézményvezetőt pályázati kiírás mellett bízza meg a Képviselő-testület. 
 
16. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
17. A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.  
 
18. 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 141/2009. Kth.  számú határozatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Annus Istvánné bölcsődevezető 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/a. 
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Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
193/2009. 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: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
1.Intézmény neve:   Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
 
2.Székhelye:   6400. Kiskunhalas Kőrösi út 21. 
 
3. Alapítója:    Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
       
4. Szakmai felügyeleti szerve: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
    1149 Budapest XIV. ker. Mogyoródi út 43. 
 
5. Tevékenység jellege  
szerinti besorolása:  Közhatalmi költségvetési szerv(rendvédelmi szerv) 
 
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó  
funkció szerint:  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
7. Jogszabályban  
 meghatározott közfeladata: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és  a  
     tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvény szerinti tevékenység 
 
8.Irányító szerv neve:          Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő -testülete 
    Székhelye:                             Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
9. 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. 

 
10. Törzsszáma:   541554 
  
11.Szakágazati számjel: 842520  Tűzvédelmi tevékenységek 
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12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A KMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tagjai hivatásos szolgálati viszonyban álló 
tűzoltók, akik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996.évi XLIII. évi törvény hatálya, valamint közalkalmazottak, akik a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. 
13. Alaptevékenysége, Szakfeladatai: 
 
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 
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 - 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: 

   -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.  
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14. Kiegészítő tevékenysége: 
A közbiztonság, tűz- és katasztrófa elhárítás területén a fenti szakfeladatba be nem sorolható 
tevékenységek bevételeinek és kiadásainak elszámolása. 
Szakfeladatszám: 75169-2. 
 
15. Szakfeladata: 
Az alaptevékenységi szakfeladat, amely érdekében a bevétel, illetve a kiadás felmerül. 
 
16. Bevételek és kiadások: 
 
-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 
 
 
17. 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 

Kisszállás     11. Kömpöc              12. Kunfehértó 
13. Mélykút   14. Pirtó             15. Szank  
16.Tompa     17. Zsana 
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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 
  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. 142/2009.Kth.  határozatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Babud Jenő tűzoltóparancsnok 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető, 
Víg Katalin intézményi referens általa: 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00012 Új napirendi pont 
 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Közalapítványok 2008. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
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Pajor Kálmán képviselő: 
 
Civil Alap Közalapítvány beszámolójában olvasta, hogy a kuratóriumban fennáll egy 
különleges állapot.  
Mi a megoldás és mikorra várható a rendezése?  
Felhívja a figyelmet, hogy az alapítvány Felügyelő Bizottsági és kuratóriumi döntés nélkül 
dolgozik. 
Miért emelték meg a Halasi Csipke árát, amikor értékesítési gondjaik vannak és a 
raktárkészletük is nagy? 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető: 
 
A következő testületi ülésig áll fenn a Civil Alap Közalapítvány kuratóriumában tapasztalható 
állapot, mert a határozati javaslat 2. pontja szerint felkérik a jegyzőt, hogy a következő 
testületi ülésre készítse elő a közalapítvány megszüntetéssel kapcsolatos előterjesztést. 
Időközben kiürült a közalapítvány tevékenysége. Második éve nem az ő feladata a civil 
szervezeteknek nyújtandó támogatások elosztása, hanem átruházott hatáskörben a 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tesz javaslatot, valamint a Boróka Civilház 
működtetését tavaly augusztus óta a Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. látja el. 
Meg kell találni azt a megoldást, hogy a megszűnő alapítvány vagyona ezen a területen 
hasznosuljon.  
  
Kiliti Zsuzsanna Csipkeház vezetője: 
 
A 40 millió Ft-os raktárkészlet nemcsak az eladásra váró csipkéket jelenti, hanem a múzeum 
teljes kiállítási anyagát is, ami 10 millió Ft. Három nagy kiállításuk fut párhuzamosan. Akkori 
árán 22 millió Ft értékű csipkét magában foglaló, Külügyminisztérium által utaztatott anyag 
idén Kanadában hódít. Kiállításra készen áll 1 millió Ft értékű csipke, mellyel Európa 
nagyvárosaiban mutatkoznak be. A 40 millió Ft-os raktárkészlet nem azt jelenti, hogy 
értékesítési problémáik vannak. A tavalyi év folyamán 14 millió Ft árbevételt értek el. 
A kuratórium 2008-ban a csipkevarrók óradíját 25%-kal megemelte, ezért volt szükség a 
csipkeárak megemelésére. 2008-ban nem volt áremelkedés. 
 

Hozzászólások 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A csipkevarrók órabére az emelést követően 500 Ft, amit nagyon kevésnek tart. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az értékesítés terén fejlődésre van szükség. Elmaradt 2 millió Ft-ba kerülő londoni út révén 
emelték Tóth Zoltán polgármester idején a csipkevarrók óradíját. A kőműves segédmunkás 
órabérét nem éri el a csipkevarrók órabére, annak ellenére, hogy 13-14 Halasi Csipkét varró 
művész van a világon. Változásra van szükség. Véleménye szerint problémák vannak a 
marketingszemlélettel.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
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Ha minden egyes önkormányzati tulajdonú társaságban olyan szinten lenne a 
marketingszemlélet, mint a Halasi Csipke Közalapítványnál, akkor nem lennének problémák. 
Tóth Zoltán  volt polgármester nevéhez köthető a Csipkeház kibővítése is, ami helyet biztosít 
városi rendezvényeknek is.  
A csipkevarrók bére nincs rendben. Emelni kell a csipke árát ebben a gazdasági helyzetben. 
Támogatna egy olyan előterjesztést, ami a csipkevarrók bérének emeléséről szól megemelt 
önkormányzati támogatás révén.  
Végül hangsúlyozza, hogy a  Halasi Csipke Közalapítvány jól működik. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Öregbíti a város hírnevét a Halasi Csipke külföldön való kiállítása. Azért, hogy más országok 
csipkéit Kiskunhalason is megtekinthesse a közönség, a Halasi Csipkét is el kell juttatni 
ezekbe az országokba. Az utaztatás természetesen költséggel jár. Minél előkelőbb helyekre 
kell elvinni, mert szűk vásárlóközönség engedheti meg magának a csipkék vásárlását 
.  
Elismerését fejezi ki azoknak, akik a csipkét varrják és a marketingtevékenységet végzik. A 
diplomáciai testületek a legjobb vásárlók. Tabajdi Csaba egykori országgyűlési képviselőnek 
nagy érdeme volt abban, hogy II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmával 
Halasi Csipkét kapott.  
Vagy a csipke árát, vagy az önkormányzati hozzájárulás mértékét kell emelni.  
Ő maga is szokott Halasi Csipkét vásárolni, hogy a híre terjedjen a világban. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A kiállításokon értékesített csipkék számának szerepeltetetését hiányolja a beszámolóból. A 
raktárkészlet eladását szorgalmazza, hogy a csipkevarrók bérét meg lehessen emelni. 
Örül, hogy sikerült a problémára irányítani a figyelmet és annak is,  hogy a Halasi Csipke 
sikereket ér el.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A tavalyi kínai kapcsolat révén többen kilátogattak Kínába igen magas költségen, ahol 
egyetlen eredmény a Halasi Csipke  bemutatása volt. 
Támogatja egy emelt összegű önkormányzati hozzájárulás megszavazását. A magas művészet 
önmagában nem életképes, mecénásokra van szüksége. A Halasi Csipke legnagyobb 
támogatója a város. 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
A Halasi Csipke nem üzleti vállalkozás. A városnak értéke, az országnak unikuma. Nem lehet 
csak az eladási adatokra és az üzleti sikerre építeni. Az elmúlt évi 14 millió Ft-os árbevétel 
kiugróan magas. Nem ezt kell elsősorban figyelembe venni. A csipke az arany árával 
vetekszik, amit nem az átlagemberek vásárolnak meg. Tömegárucikk sosem lesz. Az elmúlt 10 
év sikerei a város hírnevét öregbítették. A beszámolót elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Megdöbbenéssel hallgatja, hogy a város  jelképét, az egyre híresebb Halasi Csipke készítését 
és  minél szélesebb körben való megismertetését felvállaló Közalapítvány működését is 
vizsgálat alá akarják vonni. 
 
Pajor Kálmán (ÜGYREND) képviselő: 
 
A Halasi Csipke Közalapítvány működéséről  elmondta néhány észrevételét a csipke 
védelmében, hogy ne kényszerüljenek pályaelhagyásra a csipkevarrók. A Csipkeháznak meg 
kell vizsgálnia, hogy milyen termékekre van kereslet. Tudomása szerint létszámleépítést 
terveznek a csipkevarróknál. 
 
Dr.Várnai László polgármester: 
 
Kívánja, hogy a Csipkeház dolgozói a jövőben is hasonló sikereket érjenek el és vigyék a el 
világ minden tájára a város hírnevét. Kiskunhalas attól különbözik a többi kisvárostól, hogy 
elmondhatja magáról, hogy a Csipke Városa.  
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a 
közalapítványok beszámolóinak  elfogadását. 
 
No: 13  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >986< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 17:20:25 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22   91.67%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 2     8.33%     8.33% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
194/2009. Kth. 
Közalapítványok 2008. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány 2008-ban végzett 
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
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2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a CIVIL ALAP Közalapítvány 2008-ban végzett 
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését nem fogadja el és felkéri a 
Jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítse elő a megszüntetéssel kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Csipke Közalapítvány 2008-ban végzett 
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
 
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 
2008-ban végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését 
jóváhagyja. 
 
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány 2008-ban végzett 
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 
 
6. A Képviselő-testület felszólítja a Berki Viola Közalapítvány,  a Halasi Csipke 
Közalapítvány, a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, és a Városért Közalapítvány 
kuratóriumainak elnökeit, hogy - a korábban szokásos módon - a közalapítványok 
közhasznúsági jelentéseit tegyék közzé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lukács László alpolgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa: 
közalapítványok kuratóriumai 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00013 Új napirendi pont 
 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Ügyeleti ellátás kistérségi szintű átszervezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Tartózkodott az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ülésén a napirendi pont 
tárgyalásakor. Megérti a kollégákat, akik egy bizonyos kor után nem szeretnének ügyelni. 63 
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millió Ft kiáramlását jelenti, ha átadják valakinek az ügyelet működtetését. Elképzelhetőnek 
tartja, hogy még nagyobb összeggel kell hozzájárulni a jövőben az ügyelet biztosításához.  
Az egyenlő elbánás elvének érvényesüléséért, az ellátás színvonaláért aggódik. Rezidensek 
ügyelnek, ami nem biztos, hogy jobb. Meg kell vizsgálni, hogy kivel kötnek szerződést.  
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
Nem tudta az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság meghallgatni azokat, 
akikkel szerződést szándékozik kötni a Többcélú Kistérségi Társulás. Nem biztos benne, hogy 
növekedni fog a szakmai színvonal, ha rezidensekkel kötnek szerződéseket.  
Az OEP-pel kötött szerződés városi ügyeletre szól, amit az Állami Számvevőszék nagyon jónak 
minősített. A szerződés ellenére már régóta kistérségi szinten ügyelnek.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges problémákat elkerüljék. További 
észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 14  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >987< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 17:24:15 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   87.50%   87.50% 
 Nem                 1     4.17%     4.17% 
 Tartózkodik                 2     8.33%     8.33% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
195/2009. Kth. 
Ügyeleti ellátás kistérségi szintű átszervezése. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás nyílt közbeszerzési eljárást írjon ki a központi orvosi ügyelet ellátására Kiskunhalas 
és kistérségében az alábbi feltételekkel: 
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A teljesítés helye:  
6400 Kiskunhalas, Semmelweis Kórház, dr. Monszpart L. u. 1., valamint 6423 Kelebia, Bajcsy 
Zsilinszky u. 39. alatti ügyeleti rendelőben, és az ügyeleti körbe tartozó 9 település – 
Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, 
Zsana, önkormányzatok közigazgatási területén. 
 
Mennyiség: 47.077 fő (gyermek és felnőtt) 
Időtartam: 2010. január 1.-től 2012. december 31.-ig. 
 
Ügyelet székhelye: 6400. Kiskunhalas, Semmelweis Kórház, Dr. Monszpart L. u.1. 
Ügyeleti idő:  

Hétköznap 
Felnőtt ambulancia:   19.00 – 07.00 óra 
Gyermek ambulancia   16.00 – 08.00 óra 

 
Szombat vasárnap, ünnepnap:  

 Felnőtt:   07.00 – 07.00 óra 
 Gyermek   08.00 – 08.00 óra 
 
Ügyelet telephelye: 6423 Kelebia, Bajcsy Zsilinszky u. 39. 
Ügyeleti idő:  

Hétköznap 
Felnőtt ambulancia:   19.00 – 07.00 óra 

Szombat vasárnap, ünnepnap:  
 Felnőtt:   07.00 – 07.00 óra 
 
A kiskunhalasi gyermek és felnőtt ügyeleten 1-1 orvos, 1-1 ápoló és 1 gépkocsivezető, a 
kelebiai felnőtt ügyeleten 1 orvos, 1 ápoló és 1 gépkocsivezető áll rendelkezésre. 
 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az orvosi ügyelet ellátására szerződést a 
Társulás köt a nyertes ajánlattevővel, aki, mint szolgáltató szerződést köt az orvosokkal, az 
OEP-pel, valamint megkéri az ÁNTSZ működési engedélyt. 
 
3. A központi ügyelethez szükséges minimum feltételeket a Társulás, a kelebiai telephely 
felújítása, akadálymentesítése vonatkozásában Kelebia Község Önkormányzata biztosítja a 
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Simon István Népjóléti osztályvezető, 
Fődi Gabriella a Halasi Kistérség Humán Szolgáltató Iroda vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00014 Új napirendi pont 
 

82 



14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Gyermek és Ifjúsági Koncepciójának intézkedési terve. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság kéri az előterjesztőt, hogy a következő testületi 
ülésre készüljön részletes beszámoló az Ifjúsági Információs és  Tanácsadó Iroda munkájáról, 
azon belül is a pályázatokon való szereplésekről. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy Sikondán a strand megszűnése visszafogta az 
érdeklődést, ami nem felel meg a valóságnak, mert két éve működik élményfürdő. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Támogatta a bizottság kérését, hogy teljesebb képet kapjanak az Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda munkájáról. Forráshiány miatt több elképzelés nem valósult meg. A 
Gyermekétkeztetési Alap létrehozása más módon oldódott meg. Az Egészségmegőrző és 
megelőző programok támogatása átalakítást igényel. Felmerült a társadalmi vita lehetősége 
is, főként szakemberek véleményét kérnék ki. A cselekvési terv kidolgozását forrás megjelölése 
mellett javasolja. A gazdasági válság hatása ezen a területen is érződik. Nem kötelezően 
ellátandó feladata az önkormányzatnak, ezért a vártnál is kevesebb forrás jut rá.  
Bizonyos programok azért maradtak el, mert a TÁMOP pályázat nem nyert, így 20 millió Ft-
tól estek el.  
Évek óta nem lehet ifjúságkutatásra pályázni. Ha valaki találkozik erre vonatkozó pályázati 
kiírással, kéri, hogy keresse fel az Ifjúsági Információs Tanácsadó Irodát. 
Szakmai egyeztetések összehívását kezdeményezi bizottsági szinten az ősszel. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Támogatja a koncepció felülvizsgálatát, mert véleménye szerint nem fogalmazott meg reális 
célokat. Sok kezdeményezés nem valósult meg. Az Ifjúsági Kerekasztal , érdemleges működése 
nem kezdődött el, a városi ifjúsági és diákönkormányzat megalakítása megtörtént ugyan, de 
hatáskör és pénzügyi háttér hiányában konzultatív fórumként működik csak. Ifjúságkutatásnak 
nem volt fedezete, ifjúságsegítő szakemberek, tanárok elismerése elmaradt. Sok olyan 
program van, ami nem anyagi kérdés, hanem hozzáállás kérdése. Európai Uniós és hazai 
források is rendelkezésre állnak (pl Youth Program, Lendület Program, TÁMOP keretén 
belül, NCA).  
Támogatja az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda munkájának megvizsgálását is.  
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
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A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottságban nemmel szavazott, mert a figyelmet 
szeretné felhívni, hogy nemcsak az előbbiekben elhangzottak miatt van szükség a két bizottság 
munkájára. Tágan megfogalmazott, de rendkívül fontos feladatokat tűzött maga elé a 
koncepció,  kevés határidővel, felelőssel. A koncepció évekre történő lebontását érdemes 
lenne megvizsgálni. 17 pontból 9 valósult meg, 4 nem, 4 részben. A 9 megvalósult pontból 6 
pont nem újdonság, hanem a korábbi ifjúságpolitika folytatása, illetve nem önálló 
kiskunhalasi kezdeményezés. 
A fiatalság helyzetével, problémájával, szabadidejével foglalkozni kell.  
Javasolja, hogy az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság, valamint a Művelődési, Oktatási 
és Vallásügyi Bizottság vizsgálja meg milyen költségvetési összeget használt fel és milyen 
pályázati bevétele volt ennek a tevékenységnek.  
Munkahelyteremtés és értelmes szabadidő eltöltés révén lehet a fiatalokat itt tartani a 
városban, amit a koncepció megalapoz.  A megvalósítás módjával nem ért egyet, de ezen 
könnyen lehet változtatni. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Youth és Lendület program nem egymástól különálló. Vannak olyan lehetőségek, amelyeket a 
kapcsolt intézmények révén ki lehet használni.  
A forrásmegjelölést fontosnak tartja. Az Ifjúsági Irodának még mindig nincsenek meg a 
szükséges feltételei, amelyek forrásigényesek (akadálymentesítés, vizesblokk felújítása). 
Jelenleg nincsenek pályázati lehetőségek e téren. A megyéhez  és a Regionális Ifjúsági 
Tanácshoz benyújtott pályázatokhoz civil partnert kell keresnie az Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodának. 
Kecskeméten pl. a HELP Információs Iroda 25 milliós Ft-ból működik. 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az előterjesztés szövegét Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető készítette. A 
koncepció 7 évre szól, 2 évente kell felülvizsgálni. Mindkét bizottságnak joga és feladata 
felülvizsgálni a  koncepciót és mindenkit be kell vonni, aki közreműködik a programok 
megvalósításában. Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda beszámolójának elkészítését 
támogatja.  
Jekő Attila 2003-2006 között Zuschlag Jánossal közösen vezette az Ifjúsági Irodát.  
Márciusban kérte Váradi Krisztiánt az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnökét, hogy 
tegyenek javaslatot a koncepcióval kapcsolatban, amit be tudnak építeni az előterjesztésbe. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 15  
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 Szavazás: Nyílt  >988< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 17:40:17 
 
 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:  
 
 
196/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának intézkedési terve 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete elfogadja a  Kiskunhalas város Gyermek és Ifjúsági 
Koncepciójának intézkedési terve végrehajtásáról szóló beszámolót. Megbízza az Ifjúsági, 
Sport és Informatikai, valamint a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottságokat, hogy 
megfelelő társadalmi nyilvánosság bevonásával vizsgálják felül a koncepciót és az intézkedési 
tervet, szükség esetén kezdeményezzék annak módosítását, a  költséghatékonysági szempontok 
és az önkormányzat teherbíró képességének szem előtt tartásával. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Lukács László alpolgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Jerémiás Béláné a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi bizottság elnöke ,  
Váradi Krisztián a Ifjúsági, Sport és Informatikai bizottság elnöke,  
Tóth Ilona Boróka Ifjúsági és Civil Ház vezetője,  
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00015 Új napirendi pont 
 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) 
rendelet módosítására vonatkozó javaslattétel. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az előterjesztés azért készült, mert a „Zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi 
szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) sz. rendelet” ütközik a 218/1999. (XII.28.) Korm. 
rendelettel. A nyitva tartási idő meghosszabbítását a jegyző az 50 méteres körzetben lévő 
lakóépületek tulajdonosai, bérlői 80%-ának beleegyezésével engedélyezheti, ugyanakkor a 
Kormány rendelet szerint, ha bárki sérelmezi a zajt 22.00 óra után, szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet. 
 

Kérdések 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Nem eredményezi ez a döntés, hogy haragos szomszéd napi szinten feljelenti a vendéglátó 
egységek tulajdonosait? 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzott kérdést elképzelhetőnek tartja. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 16  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >989< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 17:43:18 
 
 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:  

86 



 
 
197/2009. Kth. 
Az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) sz. rendelet 
módosítására vonatkozó javaslattétel 
 

H a t á r o z a t 
 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze elő a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól szóló az 58/2004. 
(XII.22.) sz. rendelet 3.§-nak törlését. 

 
Határidő:  2009. szeptember 28. 
Felelős:    Lukács László alpolgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Lukács László alpolgármester, 
Törőcsik Dávid  Rendészeti osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00016 Új napirendi pont 
 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Az önkormányzat működése érdekében kéri az előterjesztés támogatását. Az alapkamatok 
csökkentése miatt nem jelent többletkiadást a költségvetésben, csak elesik az önkormányzat a 
megtakarítástól. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A vonatkozó szerződések lehetőséget biztosítanak a banknak erre a lépésre. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Hány bankkal van az önkormányzat kapcsolatban és várható a többitől is hasonló kérés? 
 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
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Öt bankkal vannak kapcsolatban, akik közül három már megkereste őket, de kettőt sikerült 
elutasítaniuk. Reményei szerint a másik kettő nem él ilyen megkereséssel. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 17  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >990< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 17:47:05 
 
 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:  
 
 
198/2009. Kth. 
UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződés módosítási kezdeményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

1., A Képviselő-testületnek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 13578. és 13671. 
számú szerződései kamatfelárát a bank kezdeményezésére 2,00%-ra kell módosítania. A 
módosítás hatálya 2009. július 01-től 2010. június 30-ig szól. 2010. július 01-től a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított eredeti kamatfelárak érvényesek ismét. 
 
2., Az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött 13671. számú szerződés 10.1. pontja. A 
Szerződés bármely fél részéről – a banknak a 10.3. pontban foglalt azonnali felmondási jogát 
nem érintve – 15 napos határidővel írásban felmondható.” szövegrész a szerződés módosítás 
szerint 2009. július 01-én hatályát veszti. 
 
3., A továbbiakban a szerződés újbóli módosítására vonatkozó javaslatot bármely félnek 
2010. június 30. előtt, legkésőbb január 31-ig írásban kell jeleznie, hogy az esetleges 
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módosítás a költségvetési rendeletbe beépíthető legyen. Ezt követően minden évben legkésőbb 
január 31-ig írásban kell a javaslatokat megtenni. 
 
4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződés módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető általa: 
Faragó Zsuzsanna UniCredit Bank Zrt. ügyfélközpontvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00017 Új napirendi pont 
 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése című pályázat benyújtása. 
 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Tudomása szerint több megvalósítási helyszínre is be lehet adni az igényt egy a pályázat 
keretében. Történt ez irányú felmérés, mert akkor ki lehetne bővíteni a pályázatot? 
 
Barta József beruházási ügyintéző: 
 
Az Intézményfelújítási Bizottság megtárgyalta az intézmények felújítását és csak a Kertvárosi 
Általános Iskolánál merült fel az akadálymentesítés pályázati igénye. A pályázat kerete nem 
ad lehetőséget a többi iskolánál egyszerre történő megvalósítására. A Kertvárosi Általános 
Iskolával kapcsolatos beruházás a költségvetés tartalékai között szerepel  a pályázati 
lehetőségek miatt.  
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az Intézményfelújítási Bizottság révén ő járt a Kertvárosi Általános Iskolában. Felmerült a 
bejáratnál lévő lépcső rossz állapota és az akadálymentesítés kérdése. Egyéb felújításokra is 
szükség van. Barta József úgy tájékoztatta, hogy az akadálymentesítést követően tudnak másik 
pályázatokon indulni. Kéri az előterjesztés támogatását. 
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Jekő Attila képviselő: 
 
Kéri, hogy minden pályázatnál vizsgálják meg több intézmény egyszerre való indulását. A 
Városháza fűtéskorszerűsítése kapcsán elmondja, hogy a Fazekas Gábor Utcai Általános 
Iskolának is szüksége volna ilyen irányú korszerűsítésre. Kéri a pályázati kiírás 
megvizsgálását a több helyszín szempontjából.  
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Évek óta probléma a beázás és a nyílászárók állapota a Kertvárosi Általános Iskolánál. Az 
intézmény felújításra rendelkezésre álló szűkös keret nem ilyen nagyságrendű feladatokra 
alkalmas. Optimális lenne évente egy-egy intézményt felújítani nagyobb összeg 
ráfordításával.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
No: 18  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >991< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 17:53:27 
 
 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:  
 
 
199/2009. Kth. 
Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése című 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 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – 
Akadálymentesítés (DAOP-2009-4.3.1.)” című pályázati felhívására „Kiskunhalas, 
Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése” címmel pályázatot nyújtson be.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére, valamint a Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázat előkészítési 
költségeit szükség szerint és folyamatosan biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Barta József beruházási ügyintéző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00018 Új napirendi pont 
 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:Ba-É-1-Kha-15-EON ZSANA Gázüzeme közti nyersgáz vezeték építésére 
vonatkozó 01006/24 hrsz. ingatlanokon elhelyezési szolgalmi jog alapítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását kiegészítve a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával, 
miszerint a kártalanítás összege 6.000. Ft.. 
 
No: 19  
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 Szavazás: Nyílt  >992< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 17:54:55 
 
 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:  
 
 
200/2009. Kth. 
Ba-É-Kha-15-EON ZSANA Gázüzeme közti nyersgáz vezeték építésére vonatkozó 01006/24 
hrsz. ingatlanokon elhelyezési szolgalmi jog alapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező a kiskunhalasi Ba-É-1-Kha-15-EON ZSANA Gázüzeme közti nyersgáz 
vezeték építésére vonatkozó 01006/24 hrsz. ingatlanokon elhelyezési szolgalmi jog alapítása 
és kártalanítási megállapodás aláírására. 
A kártalanítás összege 6.000. Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Barta József beruházási ügyintéző  általa: 
Toreador Magyarország Kft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00019 Új napirendi pont 
 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó 
fejlesztési döntések. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 20  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >993< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 17:55:44 
 
 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:  
 
 
201/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó fejlesztési döntések 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési döntések szerint kívánja 
módosítani a város településszerkezeti tervét: 
 
A kiskunhalasi 5747 hrsz alatti ingatlan övezeti besorolását KG-re kívánja változtatni. 
 
A Kiskunhalasi 3014 hrsz ingatlan környezetében, a Szász-Károly utca, Dong éri csatorna 
által határolt területen, a 3031 hrsz-ú út épülő körforgalomhoz és épülő úthoz való csatolását 
biztosítani kell. A változás keretében 3012/3 és 3015 hrsz.-ú ingatlanokat és az ehhez 
csatlakozó területeket KG övezetbe kívánja sorolni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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Tóth Péter főépítész 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
202/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Településrendezési Terve módosítását alátámasztó fejlesztési döntések 
 

H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendezési terv módosítási 
eljárások költségeinek viselésére háromoldalú szerződést kössön azon kérelmezőkkel, akik 
érdekében az adott módosítás történik. A szerződésben a költségviselő által meghatározott 
változásra irányuló Képviselő-testületi döntésre kötelezettség nem vállalható, az 
Önkormányzat mindennemű fizetési kötelezettségét ki kell zárni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00020 Új napirendi pont 
 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Császártöltési ingatlan tulajdoni hányadáról való lemondás. 
 
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: 21  
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 Szavazás: Nyílt  >994< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 17:56:22 
 
 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:  
 
 
203/2009. Kth. 
Császártöltési ingatlan tulajdoni hányadáról való lemondás. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Császártöltés 0206/6 hrsz. alatti ingatlanban 
birtokolt 295/10000-ed tulajdonosi hányadát térítésmentesen Császártöltés 
Önkormányzatának tulajdonába adja, amennyiben a tulajdonátadással kapcsolatos 
költségeket Császártöltés Önkormányzata fedezi.  
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész, 
Frick József Császártöltés polgármester,6239 Császártöltés, Keceli út 107. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00021 Új napirendi pont 
 
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az Árvalányhaj utca kialakításához területvásárlás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >995< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 17:59:15 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17   77.27%   70.84% 
 Nem                 3   13.64%   12.50% 
 Tartózkodik                 2     9.09%     8.33% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
204/2009. Kth. 
Az Árvalányhaj utca kialakításához területvásárlás. 
 

H a t á r o z a t 
 

A Képviselő-testület meg kívánja vásárolni a 6307/1, 6307/2, 6308/2, 6308/1, 6310/2, 6313/2 
és  6313/1 hrsz ingatlanokból a rendezési tervben közterületként jelölt területrészeket 800 
Ft/m2 áron. A telekmegosztással és ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek az 
Önkormányzatot terhelik. A területszerzés fedezeteként a Főépítészi feladatok előirányzatai 
szolgálnak. 
Amennyiben a területek tulajdonosaival fenti áron megegyezés nem jön létre, úgy a vételárat 
a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság jogosult felülvizsgálni. 
Egyben megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter városi főépítész általa: érintettek 
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Molnár Ferenc Városgazda Zrt. igazgatóság elnöke  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00022 Új napirendi pont 
 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kun emlékmű megvalósítása. 
 
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: 23  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >996< Egyszerű 
 Ideje:2009.06.22 18:00:38 
 
 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:  
 
 
205/2009. Kth. 
Kun emlékmű megvalósítása. 
 

H a t á r o z a t 
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A Képviselő-testület elfogadja Győrfi Sándor szobrászművész felajánlását az eddig 
megrendelt szobor mellé két további szobor elkészítésre, egyben hozzájárul a három alakos 
szoborcsoport felállításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter városi főépítész általa: Győrfi Sándor szobrászművész, 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00023 Új napirendi pont 
 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal iratainak selejtezésére kért ajánlatok 
alapján megkötött szerződésről. 
 
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 
tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 

00024 Új napirendi pont 
 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról. 
 
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 tájékoztató 
tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 

00025 Új napirendi pont 
 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Ady Endre u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának befejezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ismerteti, hogy a  Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. a felújítás időtartamára 
esetleg az Ady Endre u. 3 sz. alatti ingatlanba költözik, ezért van szükség a használhatóvá 
tételére. Az előterjesztés támogatása esetén a Városgazda Zrt. hozzálát a munkához és a 
szeptemberi költségvetés módosítására megállapodik a Polgármesteri Hivatallal a 
finanszírozási részéről. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 24  
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 Szavazás: Nyílt  >997< Minősített 
 Ideje:2009.06.22 18:02:16 
 
 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:  
 
 
206/2009. Kth. 
Ady E. u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának befejezése. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Városgazda Zrt. fejezze 
be a Kiskunhalas, Ady Endre u. 3. szám alatti (3656 hrsz.) ingatlan megkezdett felújítását. 
A képviselő-testület az elvégzendő munkák pénzügyi fedezetét bruttó 6.000 EFt összegben az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Barta József beruházási ügyintéző, 
Molnár Ferenc Városgazda Zrt. igazgatóságának elnöke 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00026 Új napirendi pont 
 
26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszok. 
 
Előterjesztés írásban mellékelt. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Kuruc vitézek terén és a város más közterületein 
nyárfák sorsának felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szabó Károly képviselőt, hogy a Vári-Szabó István Szakközépiskola megüresedő 
épületeinek hasznosítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Bajza utcai járda egy szakaszának felújítására 
kapott választ elfogadja-e. 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy az Európai Parlamenti választás letakart 
hirdetményeinek felmérésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Vári-Szabó István Szakközépiskola előtti 
buszmegálló javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy az Erdei Ferenc tér egyenetlen járdáinak 
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
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A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a sövény miatt be nem látható kereszteződések 
rendezéséről egyeztetés összehívására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Fazekas utca és Bajza utca sarkán lévő 
újságos pavilon eltávolítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a 44/2002. (V.17.) FVM rendelet piaci 
baromfiárusítás tiltásának hatályon kívül helyezésének kezdeményezésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a tervezett hirdetőtáblák kihelyezésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ nem tudja elfogadni, mert nem kapott választ a kérdésére. Ki állította össze a 
kiemelt fontosságú helyszínekre kihelyezendő táblák listáját és milyen koncepció alapján, 
mert a képviselők nem erre tettek javaslatot? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Tó utcában lévő Rózsa Vegas Söröző 
nyitvatartási idejével és környezetszennyezésével kapcsolatos választ elfogadja-e? 
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Aradszky Lászlóné 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 Halász Balázs képviselőt, hogy a Magyar utcán lévő parkolók kialakításának 
helyzetére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Nem fogadja el, mert van megoldás rá. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Szegedi úti laktanya hasznosításának 
megvizsgálására kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a belvárosi villanyoszlopokon lévő órák pótlására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja, ha határidőt jelölnek ki a javításra. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Városgazda Zrt. július 31-ig elvégzi a szükséges javításokat. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az idős emberek ingatlanja előtti közterület 
gondozására kapott választ elfogadja-e? 
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Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Fűrész u. és a Dózsa Gy. megsüllyedt 
csatornaszemek felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A Dózsa Gy. u. 23. szám előtti csatornaszem tisztítását kérte, amire a válasz nem terjedt ki. 
Július 31-i javítási határidővel elfogadja a választ. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Szilády Áron Református Gimnázium 
mögötti törött csatornafedél cseréjére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy az Alsóvárosi temetőben lévő középkori 
templom feltárására kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Róna utca kátyúinak javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert a javítás nem történt meg. 
 
Szelezsán János Városgazda Zrt. képviseletében: 
 
A szükséges munkálatokat elvégezték. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Tegnap volt kint a helyszínen, de nem történt meg a javítás.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Javasolja a képviselőnek, hogy a helyszínen egyeztessen a Városgazda Zrt. és a 
Városfejlesztési Osztály munkatársával, azt követően készüljön új válasz. 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy Hunyadi utcára csatlakozó földutcák 
sárrázóinak javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert a javítás itt sem történt meg. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Javasolja a képviselőnek, hogy a helyszínen egyeztessen a Városgazda Zrt. és a 
Városfejlesztési Osztály munkatársával, azt követően készüljön új válasz. 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Petőfi szobortól az újságos standig a járda 
akadálymentesítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kossuth utcai ingadozó gázszolgáltatás 
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kuruc vitézek tere 20. szám előtti fa metszésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Toldi és a József Attila utca ároktisztítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy az Eötvös utcai parkoló Kmeth Sándor utca felőli 
megközelítésének biztosítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Széchenyi utcán lévő játszótér melletti hulladékgyűjtő 
rendszeres ürítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Csipke u. 3-6. sz. előtt szikkasztóárok, vagy csatorna 
kiépítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Szénás utcán sebességellenőrzésére, vagy a korlátozó 
tábla leszerelésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a sövény miatt beláthatatlan kereszteződések 
felmérésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kertész és a Szilády Áron utcai kertek végében lévő 
árok kitakarítására kapott választ elfogadja-e? 
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Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Bocskai utcai játszótéren lévő pad áthelyezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az Eötvös utcai parkoló Felsővárosból történő 
megközelítésének biztosítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Híd u. 4-6. szám alatti ház udvarára befolyó víz 
megszüntetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Határidő megjelölését kéri az árok elkészítésére. 
 
Szelezsán János Városgazda Zrt. képviseletében: 
 
Ígéretet tesz, hogy a munkát július 31-ig elvégzik. 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády-Posta utca kereszteződésébe, vagy az 
óvoda, illetve az Idősek Napközi Otthona elé gyalogátkelőhely létesítésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert szükségesnek tartja a gyalogátkelőhely kiépítését. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Dionüszosz vendéglő nyitvatartási idejének betartatását 
és környezetszennyezésének megszüntetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Csetényi parkban a gépjárműforgalom megszüntetésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Bem utcáról nyíló közparkban a közterület-felügyelők 
fokozott ellenőrzésére vonatkozó választ elfogadja-e? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy az önkormányzati intézmények kimutatásra kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a KAC pálya futósávjának kijavítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy Makai Krisztián státuszára kapott választ elfogadja-e? 
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Jekő Attila képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az ideiglenes hulladékudvar működésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az ún. kis Keceli út javítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Szalai dűlő első kanyarodóívében lévő kátyúk  
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Sáros utcán illemhelyek kialakítására kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Azt kérte, hogy az illemhelyek még ezen a nyáron kerüljenek kialakításra, ennek ellenére nem 
készült előterjesztés a költségvetés módosítására, ezért a polgármester vis major keret terhére 
javasolja megépíteni őket. 
 
Barta József beruházási ügyintéző: 
 
Helyszíni bejárást is tartottak Pajor Kálmán képviselővel. A tulajdonviszonyok tisztázatlanok. 
Véleménye szerint önkormányzati beruházást idegen tulajdonon nem lehetséges. Egyeztetett 
Rostás Lászlóval, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével, aki ígéretet tett a 
tulajdonviszonyok tisztázására. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Új interpellációs válasz készítését rendeli el. 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Baky kastély után az út balesetveszélyes kátyúinak 
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az oszlopos juharfasor fagödreinek tisztítására és 
gondozására kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy az Alsóvárosi lomtalanítás időpontjára 
vonatkozó választ elfogadja-e? 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Krammer Balázs képviselőt, hogy a Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. 
működésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Zsoltina utcai lámpatest cseréjéről a 
Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság határozatát elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Nyárfa utcába 30 km/h 
sebbességkorlátozására a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság 
határozatát elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Téglagyári út sebességkorlátozására vonatkozó 
határozatát elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László egyéb elfoglaltságára tekintettel elhagyja a termet, az ülés vezetését átadja 
Lukács László alpolgármesternek. 
 
 
KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Korábban is interpellált azzal kapcsolatban, hogy a Bajza utcán nem folyik el a csapadékvíz a 
Tavasz Presszóig tartó szakaszon. A csatorna tisztítását kéri. 
 
A Bajza utcát a tiltó tábla ellenére a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók is használják. Ennek 
megszüntetésére fokozott ellenőrzést kér. 
 
A városban több helyen nem láthatóak a KRESZ táblák, mert benőtte őket a növényzet. Kéri 
ezek felmérését és a növényzet nyesését. Példaként említi a Bajza utcán (a Széchényi és 
Fazekas Gábor utca közötti szakaszon) a gyalogosokra figyelmeztető táblát, a Bajza és a 
Kárász utca kereszteződésében az elsőbbségadás kötelező táblát, a Szentgál és a Bajza utca 
kereszteződésében az elsőbbségadás kötelező táblát, a Bajza és a Fazekas Gábor utca 
kereszteződésében a gyalogosokra figyelmeztető táblát, valamint a Fenyő utca elején a 
teherautóval behajtani tilos táblát.  
 
A Pozsony és Kölcsey utca kereszteződésében az elhasználódott teherautóval behajtani tilos 
tábla, a Kárász utca előtt a balra kanyarodást tiltó tábla, valamint a Bajza és a Széchenyi 
utca kereszteződésében a súlykorlátozó tábla cseréjét kéri. 
 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Krammer Balázs képviselő: 
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A Kunság Volán vezetésével kéri felvenni a kapcsolatot, hogy a Mórahalmi Gyógyfürdőbe 
indítsanak közvetlen járatot, vagy a Szegedre közlekedő járatok álljanak meg a fürdőnél. 
 
Az Ősz utca közvilágításának bővítését kéri. 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Pozsony utcai szervízút zúzott kővel történő javítását már korábban is kérte. Egy szakaszát 
elsimították, de továbbra is a nagyobb esőzések alkalmával megáll a víz. Költségszámítást és 
munka beütemezését kéri. 
 
A Bajza utcában a kijelölt megállóhelyen buszöböl kialakítását kéri a balesetveszély 
megszüntetése érdekében. 
 
Radnóti utcai labdarúgópálya karbantartását, a több helyen sérült és megrongálódott háló 
javítását és a bejárati kapu visszaszerelését kéri.  
 
A Fazekas Gábor u. 47-49. sz. előtti szakaszon a közvilágítás kiépítését kéri. Korábbi 
interpellációja kapcsán ígéretet kapott arra, hogy a DÉMÁSZ Rt. felé továbbítják a kérését, 
de azóta nem történt előrelépés az ügyben. Kéri, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítsanak 
rá fedezetet. 
 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A Halasi Csárda tulajdonosát az áru kipakolásának alkalmával megbüntették 30.000 Ft-ra.   
Az áruszállítás idejére a csárda előtti megállás biztosítását kéri.  
 
A Tompa utcán 6-16 év közötti fiatalok 20-25 fős csoportokban szemetelnek és rongálják az 
épületeket (vakolatrongálás, ablakbetörés), valamint hangoskodnak. Ennek megszüntetését 
kéri. 
 
Ostorfa nyesését kéri a Bethlen Gábor tér sarkán a bababolt előtti gyalogátkelőhelynél. 
 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A kemping éjszakai nyitva tartását kéri annak érdekében, hogy a városba éjszaka érkező 
turisták be tudjanak menni. 
 
A Tölgyfa vendéglő strand felőli megnyitását kéri. 
 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
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Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Az állatvásár területén nincs megfelelő közelségben illemhely. Mobil illemhely kihelyezését 
kéri legalább vásárnapokon. Javasolja, hogy a működtetést végző vállalkozót kötelezzék a 
probléma megoldására. 
 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A város honlapjának korszerűsítését és folyamatos frissítését kéri. Nem a teljes testületi anyag 
található meg rajta, csak annak töredéke. 
 
A Csetényi Park Nádor utca felé eső részén zöldhulladékhalom található. A Városgazda Zrt. 
már nem szállítja el. A lakosság körében tudatosítani kell, hogy ezek a lerakatok megszűntek 
és hosszú távú megoldást kell találni a problémára. A Semmelweis tér Tölgyfa étterem felé 
eső részén található illegálisan elhelyezett zöldhulladék elszállítását kéri. 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A városban található zöldhulladékhalmok felszámolását és annak szabályozására a Települési 
szilárd és folyékony  hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
30/2003. (XI.12.) sz. rendelet felülvizsgálatát kéri.  
A hamarosan elinduló „zöldjárat” az ingatlanon belül keletkező zöldhulladékot gyűjti össze. 
A közterületen keletkező zöldhulladék elszállítását a Városgazda Zrt.-nek kellene megoldania. 
 
Több panasz érkezett hozzá, hogy a szabálysértés 20.000. Ft-os felső értékhatárával 
visszaélnek és éttermekben, benzinkutakon nem fizetik ki az igénybe vett szolgáltatást. 
Megoldás keresését kéri.  
 
A Szabadság tér 5. előtt, valamint Bajcsy-Zsilinszky utcán a Víziközmű Társulat előtt a járda 
kijavítását kéri. A Városgazda Zrt. munkatársai helyszínelés alkalmával megállapították, hogy 
szakaszolható a régi vízelvezető, ezért a járda javítása megvalósítható, ennek ellenére nem 
történt előrelépés az ügyben. 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Esze Tamás lakótelep folyamatosan rossz ivóvízminőség miatt a Halasvíz Kft. állásfoglalását 
és a megfelelő ivóvízminőség biztosítását kéri. 
 
Esze Tamás lakótelep 1. sz. alatt néhány lakónak vízdíjtartozása van, amit a közös költségből 
akar a Halasvíz Kft. kiegyenlíttetni. A lakások önálló vízórával rendelkeznek. A megoldásra 
állásfoglalást kér a Halasvíz Kft.-től. 
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¦ 10_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A Park Áruház sarkán a közlekedési lámpánál és a Bethlen Gábor tér sarkán a bababolt előtti 
járda akadálymentesítését kéri. 
 
A Bethlen Gábor téren lévő szökőkút medencéjének tisztítását és a környezetének gondozását 
kéri.  
 
¦ 11_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az ideiglenes hulladékszigetekre vonatkozó interpellációjára azt a választ kapta, hogy a 
Szegedi úti telepre a lakosság az utolsó havi számláját bemutatva ingyen kiviheti 
szétválogatva (papír, üveg, műanyag) a szeméttároló edénybe már el nem helyezhető a 
hulladékot. Ez nem oldja meg a zöldhulladék problémáját. Az Alkotmány u. 12/B. előtt az erre 
a célra kapott fekete zsákba összegyűjtött zöldhulladékot nem szállítják el hosszú ideje. A 
közterületen keletkező zöldhulladék elszállításának egész városra kiterjedő megoldását kéri. 
 
A Bajcsy-Zsilinszky utcán a Víziközmű Társulat előtti járda javítását és az ott üzletet 
működtető vállalkozók költségekbe történő bevonását kéri. 
 
A Bethlen Gábor téri Rossmann Drogéria előtti járda javítását kéri. 
 
Több utcanévtábla hiányzik a városban, ezek felmérését és pótlását kéri. 
 
 
Lukács László  alpolgármester: 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 
befejezettnek nyilvánítja.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

(: Dr.Várnai László:)      (: Dr. Ferenczi Mária:) 
     polgármester       jegyző 
 
 
 
   Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
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(: Csáki László:)      (: Szilágyi Pál Ferenc:) 
 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 18:42:07 
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