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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület
2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP
3. Dózsa Tamás Károly 1 Független
4. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ-KDNP
5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP
6. Halász Balázs 1 Független
7. Hunyadi Péter 1 Fidesz-KDNP
8. Jekő Attila 1 MSZP
9. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ-KDNP
10. Máté Lajos 1 FIDESZ-KDNP
11. Nagy Péter 1 Jövőnk Halas Egyesület
12. Nagy Róbert 1 Jövőnk Halas Egyesület
13. Pajor Kálmán 1 FIDESZ-KDNP
14. Váradi Krisztián 1 MSZP
15. Vili Gábor 1 Jövőnk Halas Egyesület

(15 fő 100 % )

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Andrea szervezési osztályvezető
László Mária pénzügyi és városfejlesztési  

főosztályvezető
Orosz Jánosné ellenőrzési és rendészeti  

főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Simon István Népjóléti osztályvezető
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető
Várnai Iván Ügyrendi és Humánpolitikai  

Bizottság nem képviselő tagja
Vizkeleti Szabolcs Ügyrendi és Humánpolitikai  

Bizottság nem képviselő tagja
Pintér András Ügyrendi és Humánpolitikai  

Bizottság nem képviselő tagja
Dr. Vasmanszki Károly Ügyrendi és Humánpolitikai  

Bizottság nem képviselő tagja
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Szabó Lajos Pénzügyi, Költségvetési és  
Gazdasági Bizottság nem 
képviselő tagja

Kiss Barnabás Pénzügyi, Költségvetési és  
Gazdasági Bizottság nem 
képviselő tagja

Ván Barna Pénzügyi, Költségvetési és  
Gazdasági Bizottság nem 
képviselő tagja

Flaiszné Rőczei Veronika Pénzügyi, Költségvetési és  
Gazdasági Bizottság nem 
képviselő tagja

Tapodi Attila Településfejlesztési Bizottság 
nem képviselő tagja

Meliskáné Udvari Irén Településfejlesztési Bizottság 
nem képviselő tagja

Sebestyén Illés János Településfejlesztési Bizottság 
nem képviselő tagja

Kis-Illés Károly Településfejlesztési Bizottság 
nem képviselő tagja

Rostás László CKÖ elnöke

Gyovai István polgármester:

Köszönti a megjelenteket,  megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az  
ülés határozatképes, így megnyitja azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Skribanek Zoltán és Vili Gábor képviselőket.

A  mai  ülés  speciális,  egyrészt  rendkívüli  ülés,  másrészt  bizottságok  hiányában  az  
előterjesztéseket nem tárgyalhatták.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.

Kérdések 13:08:08 

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (13:08:28):

Nem  tudta  ő  sem  és  a  Fidesz-KDNP  frakció  sem,  hogy  az  alpolgármesterek  között  van 
rangsor. Nem tartják helyesnek, ezért indítványozzák, hogy változtassák meg az ülésrendet és 
minden alpolgármester a polgármester mellett  foglaljon helyet.  Véleménye szerint így egy  
kicsit megtévesztő, hogy frakciótagként ülnek városvezetők.  A legközelebbi képviselő-testületi  
ülésre kéri megoldani.

Gyovai István polgármester:

Az ülésrendről az elmúlt napokban tárgyaltak. A jelenlegi egy átmeneti helyzet.
Kezdő polgármesterként és alpolgármesterként alkalmanként igénybe kívánják venni a jegyző 
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segítségét.  A  pillanatnyi  elrendezés  ilyen  tekintetben  alakult  ki.  Elképzelhető,  hogy  a 
későbbiekben változtatnak rajta.
Nincs rangsorolás az alpolgármesterek között, természetesen van egy általános helyettes. Az 
adott napirendi pontnál ismerteti. 

További észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a napirend megállapítását.

 No: 24 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.okt.28. 13:10
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1
.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.

Gyovai István
polgármester

2
. A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása.

Gyovai István 
polgármester

3
. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztása.

Gyovai István 
polgármester

4
. 2011. évi ellenőrzési munkaterv

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
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5
. Nagy-Szeder István (1907-1994) mellszobrának köztéri elhelyezése.

Pajor Kálmán 
képviselő

6
. A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítása.

Gyovai István
polgármester

7
.

Középiskolák 2011-2012 tanévre vonatkozó beiskolázási terve. Gyovai István 
polgármester

8
.

Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi Szövetség a családért” 
mozgalomhoz.

Gyovai István
polgármester

1 Új napirendi pont 13:11:09 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása.

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Az elmúlt napokban, a múlt hét közepe óta, a képviselőkkel, frakciókkal történt egyeztetések  
eredményeként alakult ki, hogy az önkormányzat három bizottságot működtet. A tárgyalások 
részleteit nem kívánja ismertetni.
Az  előterjesztés  tartalmazza  a  három  bizottság  elnevezését,  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  
Bizottság;  Pénzügyi,  Költségvetés  és  Gazdasági  Bizottság;  Településfejlesztési  Bizottság,  
valamint a bizottságok feladatait részletesen. 

Kérdések 13:12:43 

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (13:12:48):

A korábbi bizottságok feladatait szétosztották három bizottság között. A Településfejlesztési  
Bizottság  feladatai  között  mit  jelent  az,  hogy „figyelemmel  kíséri  a  mezőgazdaságból  élő  
őstermelők, gazdálkodó szervezetek megvalósulási terveit”?

Gyovai István polgármester:

Amennyiben  az  egyes  termelők,  gazdálkodók  valamilyen  konkrét  elképzeléssel  pályázaton 
kívánnak részt venni, amelyhez az önkormányzat elvi, vagy másfajta hozzájárulása szükséges,  
ez a bizottság foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Ezek a feladtok eddig is szerepeltek a jóval  
több bizottság feladatai között.  Azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatokról  
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény,  illetve  különböző  rendeletek  határoznak  meg,  valamint  a  
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szokások  alapján  kialakult,  osztották  szét  a  bizottságok  között.  A  korábbiakhoz  képest  új  
feladatok nem jelentek meg.

Hozzászólások 

 Szót kap: Dr. Skribanek Zoltán képviselő (13:15:29): 

Szeretne  emlékeztetni  arra,  hogy  a  Kormány  törvénymódosítással  tette  lehetővé  az 
önkormányzati  képviselők  létszámának  csökkenését.  Ez  maga  után  vonta  a  bizottságok 
számának  csökkentését  is.  Az  elmúlt  napokban  egyéb  hozzászólások  és  híradások  is  
megjelentek, ezért tartotta fontosnak leszögezni ezt. 
A  8  fős  városvezető  koalícióban  van  egy  polgármester  és  négy  alpolgármester,  valamint  
három olyan képviselő, akinek még nincs szerepköre. Ez a következő napirendi pont témája. A  
Fidesznek  ebben  a  helyzetben  annyi  mozgástere  maradt,  hogy  két  lehetőség  közül  
választhatott. 
Az egyik szerint négy bizottságból egy elnöki posztot kaptak volna. A másik szerint három 
bizottság lesz és nem vállalnak elnöki posztot.  A döntésük egyik fő oka az volt, hogy csak  
három bizottság álljon fel, amivel közel 200 ezer Ft-ot tudnak havonta megspórolni egy olyan  
helyzetben, amikor a négy alpolgármester fizetése amúgy is megterheli a város költségvetését.  

 Szót kap: Aradszky Lászlóné képviselő (13:17:14): 

A Fidesz elhatározása volt, hogy a hét bizottságból négy bizottságot alakítsanak ki, amit az  
október  14-i  megbeszélésen  ismertettek  is  a  Jövőnk  Halas  Egyesület  tagjainak.  Ezt  el  is  
fogadták.
Olyannyira nem volt más elképzelésük, hogy a múlt heti egyeztetésen még egy október 14-én,  
Lukács László által átadott papírból dolgoztak.
A megegyezés reményében egy elnöki posztot és egy külsős bizottsági tagságot ajánlottak fel  
nekik. A végén ezt benne is felejtették, mert a Fidesz-KDNP csak egyetlen külsős bizottsági  
helyet kapott. Véleménye szerint meglepő volt Jekő Attilától azt hallani, hogy a megegyezés 
reményében felajánlott a Fidesz-KDNP-nek egy bizottsági elnöki posztot, amikor előtte héten  
még a főtéren azt mondta, hogy a Fidesszel nem lehet, illetve nem is szabad együttműködni.  
Úgy látszik, hogy azóta már változott a véleménye. 
Nem fogadták el a bizottsági elnöki posztot. Ezt követően alakították ki a három bizottságból 
álló rendszert, ahol 6:3-as arányban képviselik Kiskunhalas város érdekeit a másik oldalon  
ülők.  Ez  nem tükrözi  a  kiskunhalasi  választópolgárok akaratát.  A polgármester  személyét  
illetően tudomásul vették a választók akaratát.
A  Fidesz-KDNP oldaláról  hét  képviselő  jutott  be az  önkormányzatba.   A másik  oldal  20  
jelöltjéből 5 fő került be, viszont a bizottsági eloszlás nem ezt tükrözi. Gyovai Istvánt is két  
tábor  szavazói  juttatták  a  polgármesteri  székbe.  Lukács  László  a  Fidesz-KDNP  
szimpatizánsok  szavazatait  kapta  meg,  viszont  két  tábor  vitt  el  tőlük  szavazatokat.  Csak 
tudomásul  veszik  a  bizottsági  elosztást,  mert  8  fővel  többségbe  került  a  másik  oldal  a  
képviselő-testületben.

 Szót kap: Máté Lajos képviselő (13:21:01):

A bizottságok feladatkörének leírása közel 6 oldalban van összefoglalva.  Ezek a feladatok  
korábban is megvoltak, de hét bizottságra szétosztva. Több, mint kétszeres feladatmennyiség  
jut egy bizottságra. Ezt megelőzően a képviselők szakmai életéhez, illetve korábbi képviselői  
munkájához  kapcsolódóan  próbálták  bizottságba  delegálni  őket.  A  külsős  tagoknál  még 
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inkább az volt az elvárás, hogy szakemberek legyenek, a képviselő-testület elé terjesztendő 
előterjesztéseket  szakmailag  elbírálják.  Most  úgy  tűnik,  hogy  lényegesen  szerteágazóbb 
szakmai ismeretekkel kell rendelkezniük a bizottságokban részt vevő képviselőknek és a külsős  
bizottsági tagoknak is.
Tekintettel  arra,  hogy  a  városvezető  frakció  5  tagja  polgármesteri,  vagy  alpolgármesteri  
címmel  rendelkezik-,  három olyan tag maradt,  aki  egyáltalán  bizottságban részt  vehet.  A 
struktúrából azt látja, hogy van olyan képviselő, aki mindhárom bizottságnak tagja. Ebből  
arra lehet következetni, hogy a szakértelmével felöleli az egész területet. Véleménye szerint  
ehhez a bizottsági struktúrához polihisztornak kell lenni. 

 Szót kap: Jekő Attila alpolgármester (13:23:35): 

Képet kaptak az elején arról, hogy  a konstruktív ellenzékiség mit takar. Reflektálni szeretne a  
politikai  egyeztetésekre.  A  politikai  etikett  alapján  az  ellenzéknek  is  biztosítani  kell  a  
képviseletet, mind a bizottsági helyek, mind pedig a bizottsági elnöki helyek tekintetében.
Azt ajánlották a Fidesz-KDNP-nek, hogy minden bizottságban három helyet kapnak, főként  
hét fős bizottsági létszám mellett.  Ezzel  4:3-as arány alakult  volna ki a vezető oldal és a  
Fidesz-KDNP között. Emellett egy elnöki helyet kaptak volna. 
Korrekt  ajánlatnak  tartja  a  négy  évvel  ezelőtti  fideszes  ajánlattal  szemben.  Volt  olyan 
szervezet, aki nem egy fővel jutott be a képviselő-testületbe, de nem kapott bizottsági helyet.
Messze az arányok alatt adtak bizottsági helyeket az akkori ellenzéknek. Véleménye szerint az  
ő ajánlatukra nem lehet azt mondani, hogy nem etikus.
Sajnálja, amit akkor ki is fejtett, hogy nem élt a Fidesz a lehetőséggel. A három fős bizottsági 
tagságot továbbra is biztosították a Fidesz-KDNP-nek. Kérték, hogy tegyenek más javaslatot,  
akár létszámra, akár külsős bizottsági tagokra vonatkozóan, de Aradszky Lászlóné képviselő  
asszony azt mondta, hogy nem kívánnak javaslatot tenni és elfogadják, amit ők mondanak.

 Szót kap: Dózsa Tamás Károly alpolgármester (13:25:54): 

Már  júniusban  nyilvánvaló  volt,  hogy  ez  fog  következni.  Nem  érti  Aradszky  Lászlóné  
képviselő hozzászólását, amikor ő is az egyik melegágya volt a kialakult helyzetnek annak  
idején.  Véleménye  szerint,  ha  a  helyi  Fidesz  az  elmúlt  hónapokban  megfelelő  döntéseket  
hozott volna személyi ügyekben, akkor egy teljesen más lenne a helyzet és nem kellene ezzel  
foglalkozni.  Elfogadja,  hogy  a  hét  képviselőjük  több  együtt,  mint  a  másik  oldal  jelölő  
szervezetenként, külön-külön, de véleménye szerint nem az a helyes irány, amit választottak, 
hogy visszavonultak a tárgyalásoktól. Tárgyalniuk kellett volna, hogy például öt bizottságot  
és két elnöki tisztséget szeretnének és mindenben részt kívánnak venni. Nem pedig támadni  
azokat, akiket korábban kirekesztettek. Kiskunhalas város lakossága egyértelműen letette a 
voksot mellette és Halász Balázs mellett. Kéri, hogy a későbbiekben ne mindig ezzel a témával  
kezdjék a képviselő-testületi ülést, hanem fogjanak neki dolgozni, építsék Kiskunhalast, amire 
vállalkoztak.

 Szót kap: Aradszky Lászlóné képviselő (13:27:49): 

Nem elfogadták, hanem tudomásul vették a kialakult helyzetet. A többségi akarattal szemben  
nem tudnak semmit tenni. Egyelőre többségben vannak. Nem hiszi, hogy korrekt a bizottsági  
felosztás  és  a  kialakult  arányok.  Véleménye  szerint  kétszeresen  bebiztosította  a  vezető 
koalíció, hogy a többsége meglegyen. A három bizottságban a maradék három képviselő is  
megfelelő pozíciókat kapott. 
Ha a  kiskunhalasi  Fideszben  más  személyi  döntéseket  hoztak  volna,  akkor  Dózsa  Tamás 

6



Károly és Halász Balázs alpolgármester már rég nem közöttük ült volna és nem tudták volna 
megtéveszteni 2010. október 3-án a választókat.

 Szót kap: Halász Balázs alpolgármester (13:28:51):

Máté Lajos képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy Máté Lajos ismeri a képviselői  
és  bizottsági  tiszteletdíjakat,  hisz  sokáig  vezette  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  
Bizottságot. Két bizottsági tagság, valamint a képviselői tisztség után 108 ezer Ft-ot kapnak.  
Ki a „drága”?

 Szót kap: Dr. Skribanek Zoltán képviselő (13:29:35):

Úgy látja,  hogy kicsit  összekeveredik  az  első és  a  második  napirendi  pont.  Kéri,  hogy a  
bizottságokról a második napirendnél beszéljenek. 
Azt  szeretné  hangsúlyozni,  hogy  a  bizottságok  számának  csökkentésével  a  Fidesz  
képviselőcsoportja is egyetért. Ennek ők is aktív részesei voltak.

 Szót kap: Nagy Péter alpolgármester (13:30:35): 

Köszöni dr. Skribanek Zoltán képviselő hozzászólásának utolsó mondatát.  
Az elmúlt ciklusban is szerepelt a Szervezeti és Működési Szabályzatban az a mondat, amire 
Pajor Kálmán képviselő rákérdezett. Akkor ő volt a Településfejlesztési,  Idegenforgalmi és  
Városüzemeltetési  Bizottság  elnöke.  Bizonyára  részletesen  tanulmányozta  a  bizottság 
feladatkörét korábban, ami nem változott most. 
Annak a hozadéka, hogy van olyan képviselő,  aki  mindhárom bizottságban szerepel,  hogy  
ennyi képviselő áll rendelkezésre. A képviselő sem örül annak, hogy ennyi bizottságban kell  
részt vennie. Az lett volna az ideális, ha egy bizottsági elnökség mellett esetleg még egy másik  
bizottságban legyen tag. Ezt a Fidesz-KDNP is tudja. Nem érti, hogy miért kell ezt a szemükre  
vetni.  A  konstruktív  együttműködésnek  örülnének.  Próbálnak  gesztusokat  gyakorolni,  mert  
feltétlen szükséges az együttműködés.
Kéri, hogy aszerint működjenek, ahogy azt meghirdették. 

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (13:33:00): 

A  Településfejlesztési  Bizottság  feladatai  között  nem  szerepelt  a  kérdéses  mondat.  
Előfordulhat,  hogy  a  Környezetvédelmi,  Mezőgazdasági  és  Kistérségi  Bizottság  feladatai  
között szerepelt, de annak a bizottságnak nem volt elnöke.

 Szót kap: Máté Lajos képviselő (13:33:25): 

Reagálni szeretne Halász Balázs és Jekő Attila hozzászólására. Téves az az információ, hogy  
nem volt olyan szervezet, aki nem kapott helyet valamelyik bizottságban. Minden képviselő  
tagja volt valamelyik bizottságnak, akár többnek is. 
Egyetlen külsős bizottsági helyet kapott a Fidesz a hét képviselőjére. Az arány 6:3, azaz 2/3,  
1/3.  Az  előző ciklusban  is  volt  5:4-es  arány.  A  bizottsági  elnököt  is  a  másik  oldal  adta.  
Először Zuschlag János, majd Szabó Károly volt az elnök. Nem volt ilyen, a frakció szerint  
sértő arány a minimális többséggel rendelkező frakció és az ellenzék között. 
Többször elhangzott az, hogy a Fidesz által javasolt bizottsági struktúra 500 ezer forinttal  
drágább  lenne.  Szeretne  kiosztani  egy  kimutatást,  amin  levezeti,  hogy  ennek  pont  az  
ellenkezője igaz. 
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 Szót kap: Váradi Krisztián képviselő (13:35:34):
 
Nem kíván a vitában részt venni, mert minden elhangzott, amit el lehetett mondani, még több  
is a kelleténél.
Kiskunhalasi  lakosok,  baloldali,  jobboldali,  független gondolkodásúak véleményét  szeretné 
tolmácsolni. Azt szeretnék, ha a 14 esküt tett képviselő és a polgármester végre elkezdene a  
városért  dolgozni.  Hogyan lesz  ebből  közös  munka a város  érdekében,  ha már a legelső  
képviselő-testületi  ülés első napirendi pontjánál,  ami nem másról szól,  mint a bizottságok  
feladatköréről, csak a sértődöttségüket fogalmazták meg, pedig volt lehetőség megbeszélni a 
bizottsági struktúrát. Ez eleve a második napirendi pont témája. Kéri képviselőtársait, hogy  
legyenek  következetesek  és  az alakuló ülésen Jerémiás  Béláné  által  elmondottakat  vegyék  
figyelembe, miszerint konstruktív ellenzéki szerepet szeretnének ebben a ciklusban. Véleménye  
szerint  ez  nem  az.  Elvárják  tőlük  a  kiskunhalasiak,  függetlenül  attól,  hogy  ki  milyen  
gondolkodású, a választások végeredményének ismeretében és annak tudomásul vételével a  
városért dolgozzanak közösen.

 Szót kap: Jerémiás Béláné képviselő (13:37:08): 

Igaz, hogy az mondta, konstruktív ellenzékiségre törekszenek, de ugyanakkor a kiskunhalasiak  
véleményét is képviselniük kell. Ennyien még nem szólították meg. Nem értik miért van négy  
alpolgármester. Nem arról volt szó, hogy takarékoskodnia kell a Polgármesteri Hivatalnak? 
A többi  képviselőt  is  megszólítják  az  emberek  emiatt.  Hogy lehet  az,  hogy  négy  főállású  
alpolgármesterre van szükség?

 Szót kap: Jekő Attila alpolgármester (13:38:43): 

A város pénzügyi helyzete miatti aggódás hol volt az előző ciklusban, amikor az akkor még 13  
fős Fidesz frakció szemlesütve, érvek nélkül szavazta meg egyhangúlag, nagyon határozottan  
azokat a megbízásokat, amelyek miatt a város pénzügyi helyzete nem túl kedvező?
Ilyen  a  Régió  Napló,  a  Városmenedzser  Kft.,  vagy  a  Városgazda  Zrt.-nél  a  tanácsadói  
szerződések  és  az  igazgatói  bérek.  Összeadva  körülbelül  300  millió  Ft  volt.  Álláspontja  
szerint álságos ettől  a frakciótól hallani ezt a véleményt.  Pályázatfigyelésre, tanácsadásra 
közel 20 millió Ft lett kifizetve 2008-2009 között. Ezek hol vannak most? 

Gyovai István polgármester:

Bízik benne, hogy ez a hangnem finomodik, vagy eltűnik a jövőben.
Az  előterjesztés  felvezetésénél  már  elmondta,  hogy  nem  kíván  az  előzetes  tárgyalások 
részleteivel foglalkozni. Most úgy gondolja, mégis elmondja, hogy múlt csütörtök délután volt  
egy  megbeszélés,  amin  emlékezete  szerint  hatan  voltak  jelen.  Ezen a megbeszélésen négy  
bizottságról volt  szó.  Egy elnöki  helyet  ajánlottak a Fidesznek.  Közel egy óra alatt  arra  
jutottak, hogy a Fidesz négy főt fog delegálni. A délután folyamán alakult ki erre egy változat.
Aradszky Lászlóné másnap reggel bejelentette, hogy nem kívánnak elnöki tisztséget betölteni  
és  bármilyen  javaslat  is  születik,  azt  elfogadják.  Ezután  nem  volt  kérdéses,  hogy  három 
bizottságot kellett kialakítani. A három bizottságnak valamennyi olyan feladatot el kell látnia,  
amit  a  törvények,  rendeletek  előírnak  az  önkormányzatnak.  Emiatt  nem  érti  Máté  Lajos  
képviselő azon felvetését, hogy miért van egy bizottságnak ennyi feladata. Ez a következménye  
annak, hogy a Fidesz nem támogatta a négy bizottságból álló változatot. 
Az elmúlt négy évben a 7 bizottság, bizottságonként 9 taggal, összesen 65 tagból állt. Most  
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három bizottság létestül  27 taggal.  A korábbiakhoz képest,  ahol  jellemzően 6:3 és 5:3-as 
fideszes fölény mutatkozott a bizottságokban, most sem rosszabb a helyzet.
Köszöni dr. Skribanek Zoltán képviselő hozzászólását,  amiben elfogadásra javasolta ezt  a 
konstrukciót.  Ez  egybeesik  a  Kormány elgondolásával,  hogy  mind az  önkormányzatoknál,  
mind  a  közigazgatás  különböző  szerveinél  a  létszámcsökkentésre  kell  koncentrálni.  Ez  
messzemenően megegyezett a kezdeti elképzeléseikkel. 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezet elfogadását.

 No: 25 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 13:45
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas város 15/2010. (XI.03.) sz.  
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas  Város Önkormányzat
Képviselő testületének

15/2010. (XI.03.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(III.  

07.) rendelet módosításáról
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Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  A  Képviselő-testület  és  Szervei  
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 8/2007.(III.07.)  önkormányzati  rendeletét  
/továbbiakban:  Rendelet/,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  18.§  (1)  
bekezdésben megállapított feladatkörében az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 38.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

1. Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
2. Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
3. Településfejlesztési Bizottság

2.§

A Rendelet 3. sz. melléklete  helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladatai:
       

 Vizsgálja a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati  képviselők által  tett  
vagyonnyilatkozatokat,

 vizsgálja a képviselôk összeférhetetlenségi ügyeit, 
 véleményezi  a  képviselő-testület  elé  terjesztett  kötelezettségvállalással  terhelt  

határozati  javaslatokat,  rendelet  tervezeteket,  szerződés-tervezeteket,  felügyeli  és  
ellenőrzi ezek végrehajtását

 felügyeli  a  képviselô-testület  határozatainak  és  rendeleteinek,  szerződéseinek 
törvényességét, 

 véleményezi  és  felülvizsgálja  a  képviselô-testület  által  átruházott  hatáskörök 
gyakorlását,

 vizsgálja a képviselôk jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését,
 felülvizsgálja  a  képviselô-testület  döntése elôtt  a  képviselô,  illetve  a  polgármesteri  

hivatal valamennyi dolgozóját érintô,- képviselô-testület elé kerülô  elôterjesztést,
  ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését,
  jogi szempontból vizsgálja a szakbizottságok részére átruházott hatáskörök közül az  

önkormányzat intézményei szervezeti és működési szabályzatát,
 a  jegyző  közreműködésével  figyelemmel  kíséri  az  önkormányzatot  érintő  peres 

eljárásokat,
 véleményezi Kiskunhalas Város Közszolgálatáért  díj odaítélésére tett javaslatot,
 polgármester,  alpolgármester  illetményének  megállapítására  vonatkozóan 

előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek,
 véleményezi a városi egészségügyi alapellátás szervezését, 
 figyelemmel kíséri az alapellátás helyzetét, és közreműködik az  egészségügyi ellátást  

igénylô lakossági kapcsolatok erôsítésében,
 véleményezi a város közegészségügyével foglalkozó elôterjesztéseket,
 figyelemmel kíséri a város egészségügyi rendszerét, 
 véleményezi Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj odaítélésére tett javaslatokat,
 figyelemmel kíséri a város szociális ellátását biztosító intézmények működését, 
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 véleményezi  a  szociális  szolgáltatásokat  érintô  képviselô-testületi  elôterjesztéseket,  
elôsegíti  a  szociális  szolgáltatást  igénylô  lakossági  kapcsolatok  erôsítését,  
érdekegyeztetéseket,

 véleményezi,  illetve  javaslatot  tesz  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások 
tárgyában  –  átruházott  hatáskörben  a  Polgármester  által  -  hozott  döntés  ellen 
benyújtott fellebbezések elbírálásával kapcsolatban,

 véleményezi a szociális intézményvezetôi pályázatokat, 
 véleményezi „Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért“ díjra tett javaslatokat,
 jogosult  közreműködni  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  

felülvizsgálatában,
 javaslatot  tesz  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  intézményekben  méltányosságot 

érdemlô esetekben a személyes térítési díj mérséklésére,
 véleményezi a  hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztéseket,
 véleményezi a szociális,  gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények alapításával és  

megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 véleményezi a szociális és foglalkoztatási koncepciót,
 kapcsolatot  tart  a  város  területén  működő  szociális  tevékenységet  is  folytató  

társadalmi szervezetekkel,
 koordinálja az önkormányzatnak a szociális intézményekkel kapcsolatos döntéseinek 

végrehajtását,  és  más szervezeteknek a szociális   és egészségügy területen végzett 
tevékenységét,

 az  önkormányzat  egészségügyi  feladatainak   ellátására  vonatkozó   döntések  
végrehajtását koordinálja,

 a feladatkörébe tartozó, de pénzügyi jellegű döntések  előkészítésében közreműködik,
 figyelemmel kíséri az  egészségügyi ellátást, javaslatot tesz annak fejlesztésére,
 elemzi az egészségügyi ellátás szükségleteit,
 figyelemmel  kíséri  a  város  gyógyszerellátását,  részt  vehet  a  felmerülő  problémák 

megoldásában,
 a  képviselő-testület  megbízása  alapján   tájékozódhat  a  feladatkörébe  tartozó 

ügyekben, ilyen megbízás kiadását maga is kezdeményezheti,
 véleményezi a szociális intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását,
 véleményezi  a   feladatkörébe   tartozó  gazdasági  és  pénzügyi  döntésre  vonatkozó 

előterjesztéseket,
 véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi jellegű előterjesztéseket.
 véleményezi   a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíj  pályázatra  benyújtott  

pályázatokat.
 iskolai oktatással, közművelôdéssel kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése, - helyi  

oktatási koncepció kidolgozása, 
 oktatási  és  közművelôdési  intézmények,  helyi  média  működési  feltételeinek 

figyelemmel kísérése, 
 szükség szerint javaslat kidolgozása, költségvetési prioritások meghatározása, 
 oktatással,  közművelôdéssel,  médiával   kapcsolatos  feladatok  ellátásában 

közreműködô  szervezetek  és  önkormányzatok  közötti  együttműködési  megállapodás 
elôkészítése, koordinálása,

 pedagógiai programok véleményezése,
 intézményi szervezeti és működési szabályzatok véleményezése, 
 képviselô-testület által történô megbízás alapján véleményezés, javaslattétel oktatási,  

kulturális, helyi média  témakörökben, 
 Kiskunhalas város kulturális életének egyeztetése, új folyamatainak kezdeményezése,  

támogatása, új tevékenységi, új működési formák véleményezése, 
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 önkormányzat  éves  -  évközi  -  támogatási  rendszerének  kidolgozása,  (elkülönített 
kulturális alap, művészeti alap) létrehozására javaslattétel, 

 kulturális  élet  szereplôinek  átképzésére,  továbbképzésére,  támogatására,  oktatási  
iskolán  kívüli  művelôdésre,  közösségfejlesztési  tevékenység  támogatására 
javaslattétel, 

 oktatási,  közművelôdési  intézményvezetôi  állás  betöltésére  benyújtott  pályázat  
véleményezése, 

 a  képviselô-testületekkel,  testvérvárosokkal  és  egyházakkal  kötött  megállapodások 
véleményezése, azok végrehajtásának elôkészítése és ellenôrzése,

 véleményezi  a  Kiskunhalas  Város  Közoktatásáért  és  Közművelődéséért  díj  
odaítélésére benyújtott javaslatokat,

 a közösségi  kulturális  hagyományok és  értékek  ápolásának,  a  művelődésre,  társas  
életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló  
kulturális célok megvalósításával kapcsolatos előterjesztések véleményezése,

 művészeti  intézmények,  továbbá  a  lakosság  művészeti  kezdeményezéseinek,  
önszerveződéseinek  figyelemmel  kísérése,   a  művészeti  értékek  létrehozásának, 
megőrzésének segítése,

 javaslatot  tehet  külső  szakértő  felkérésére  a  közművelődési,  közgyűjteményi  és 
művészeti  tevékenységgel kapcsolatos  feladatok szakmai jellegű megvizsgálására,

 figyelemmel  kíséri  a  közművelődési,  a  média,  közgyűjteményi,  és  művészeti 
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

 véleményt  nyilváníthat  a nem önkormányzati  tulajdonú épületen meglévő művészeti  
alkotások védelme érdekében,

  közreműködik  a   város  közterületeinek  elnevezésével  kapcsolatos  előterjesztések 
elkészítésében,

 figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó  intézmények, gazdasági szervezetek és az  
önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek működését,

 javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó költségvetési prioritások meghatározásához,
 közreműködik  a  feladatkörébe   tartozó  szolgáltatások  megszervezésében,  

önkormányzatok közötti együttműködések, társulások kialakításában,
 feladatkörébe  tartozó  ügyekben  véleményezi  a  nemzetközi  kapcsolatok  kialakítását, 

koordinálását,
  figyelemmel  kíséri   a  közoktatási  intézmények  működését,  értékeli   a  pedagógiai  

programjukban meghatározott feladatok végrehajtását,
 közreműködik  a  közoktatási  és  kulturális  témakörben  készülő  koncepciók 

előkészítésében,
 figyelemmel kíséri a középiskolai szakképzési keretszámok meghatározását,
 figyelemmel kíséri  a középiskolai  szakképzési  profilmódosítás,  az általános iskolai 

szakosított tantervű oktatás  bevezetését és módosítását,
 figyelemmel  kíséri  a  többi  gyermekkel,  tanulóval  együtt  nevelhető,  oktatható  testi,  

érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátását,
 értékeli  a  nevelési-oktatási  intézmény  foglalkoztatási,  illetve  pedagógiai 

programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka 
eredményességét,

 vizsgálhatja  az  iskolák  pedagógiai  programjának  jóváhagyásánál,  hogy  a  helyi  
tanterv az oktatási törvény 46.§-ában foglaltak szerint biztosítja-e az iskolaváltást, a  
tanuló átvételét az általa fenntartott iskolákban,

 ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a képviselő-testület megbízza.
 elôkészíti a diák -, szabadidôsport és versenysporttal kapcsolatos képviselô-testületi  

döntéseket, végrehajtását és ellenôrzését,
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 figyelemmel kíséri a kül- és  belföldi sportrendezvényeket,
  közreműködik   a  város  középtávú  sport,  ifjúsági   koncepciója  elkészítésében,  

figyelemmel kíséri az abban foglaltak megvalósulását,
 elősegíti  az  ifjúsági  és  gyermekkorosztály  szabadidő  eltöltési,  sportolási  

lehetőségeinek fejlesztését, bővítését,
 folyamatos kapcsolatot tart fenn a város sportegyesületeivel, együttműködik a sportot 

támogató  gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel,
 segítséget  nyújt  az  önkormányzati  fenntartású  oktatási  intézmények  

sporttevékenységgel kapcsolatos  tárgyi és személyi feltételek kialakításában,
 figyelemmel kíséri  a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport,  

természetjárás feltételeinek biztosítását,
 figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását,
 véleményezi  a sporttal foglalkozó  szervezet fejlesztését, támogatását,
 véleményezi a  feladatkörébe tartozó költségvetési prioritások meghatározását,
 körzeti  jellegű  szolgáltatások  megszervezésében,  önkormányzatok  közötti  

együttműködések, társulások kialakításában való közreműködés,
 feladatkörének  megfelelően  részt  vesz  a  nemzetközi  kapcsolatok  kialakításában,  

koordinálásában,
 tájékozódik,  elemzést  készít  minden  olyan  kérdésben,  amellyel  a  képviselő-testület 

megbízza, ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti,
 figyelemmel  kíséri  a  Kiskunhalason  megrendezésre  kerülő  ifjúsági  és  diák  

rendezvényeket,
 fokozott figyelmet fordít a fiatalok kriminalizálódásának megelőzésére, e tárgykörben  

kapcsolatot tart a középiskolákkal,
 figyelemmel  kíséri  az  ifjúsági  és  gyermek jogok,  érdekek  érvényesítési  lehetőségek  

alakulását,
 támogatja az ifjúsági információs, segítő, tanácsadó feladatok elvégzéséhez szükséges  

háttér megteremtését,
 közreműködik az informatikával kapcsolatos koncepciók kidolgozásában,
 kapcsolatot  tart  a  helyi  és  térségi  informatikával,  kommunikációval  foglalkozó  

csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal,
 figyelemmel kíséri  a   város  informatikai  rendszerének fejlesztését,  segíti  a város  

belső és külső kommunikációját,
pályázati feltételeket dolgoz ki a városi sporttámogatási alap felosztásához  és javaslatot  
tesz annak elbírálására

Átruházott hatáskörben:

 Jóváhagyja   a  képviselő-testület  döntésének  megfelelően  a  pályázatok,  
versenytárgyalások,  10  millió  forint  feletti  ingatlanértékesítések  ,  közbeszerzési 
eljárások során készült szerződéseket, illetve azok esetleges módosításait,
 Dönt  a  lakásépítés-  és  vásárlás  helyi  támogatásának  odaítélésérôl,  
meghatározza annak mértékét, valamint a törlesztőrészlet nagyságát és futamidejét.
 Dönt a feladatkörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről,  
elengedéséről, részletfizetés   engedélyezéséről.
  Dönt  a   bérbeadó  javaslata  alapján  a  szociális  helyzetük  miatt  rászorult 
lakásigénylők részére a lakás kiutalásáról.

 jóváhagyja  az  önkormányzat  által  alapított  oktatási,  közművelődési  intézményei  
szervezeti és működési szabályzatát,
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 dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra benyújtott kérelmekről.

2. Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság feladatai 

 részt vesz  a  gazdasági program elôkészítésében,
 véleményezi  az  éves  költségvetési  javaslatot  és  a  végrehajtásról  szóló  beszámoló 

tervezeteit, 
 véleményezi a költségvetési koncepciót, 
 közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében, 
 figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását,  különös  tekintettel  a  saját  

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt  
elôidézô okokat, 

 vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és gazdasági megalapozottságát, 
 ellenôrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati  

fegyelem érvényesítését, 
 véleményezi a képviselô-testület által alapított alapítvány induló forrásait, 
 részt  vesz  a  képviselô-testület  által  alapított  gazdasági  társaságok  tulajdonosi 

döntéseinek elôkészítésében,
 véleményezi az önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó képviselő-testületi  

előterjesztést,
 véleményezi  az  önkormányzati  tulajdonnal  rendelkezô   gazdasági  társaságok  

alapítását és működését, 
 véleményezi  és  javaslatot  ad  az  ingatlan-értékesítési-,  bérleti  ügyekben,  ingatlan-

hasznosítás lebonyolításában, szervezésében, 
 javaslatot  tesz  az  önkormányzati  vállalkozásokra,  felmérést  készít  a  vállalkozás  

várható hatásairól, 
 közreműködik az idegenforgalommal kapcsolatos koncepció kialakításában, 
 véleményezi a lakásgazdálkodási koncepcióról szóló előterjesztést, 
 közreműködik  az  önkormányzati  vagyonnal  kapcsolatos  feladatok,  (törzsvagyon,  

forgalomképtelen,  forgalomképes  vagyontárgyak)  körének  meghatározásában,  
javaslatot tesz annak gazdaságos működésére, 

 véleményezi  a  Településszolgáltatási  Önkormányzati  Vagyonkezelő  Kft  ügyvezetô  
munkakör betöltésére vonatkozó pályázatot,

  az önkormányzati vagyon értékesítésének,  hasznosításának ellenőrzése,
 javaslatot tehet a képviselő-testületnek ingatlanok,  üzletrészek,  részvények és egyéb  

vagyontárgyak vásárlására,
 véleményezi  a  szolgáltatás-  fejlesztési  programokat  és  az  ezzel  kapcsolatos  

előterjesztéseket,
 segítséget nyújthat a vállalkozási program kidolgozásához,
 vizsgálatot  indít,  tájékozódik,  elemzést  készít  minden  olyan  kérdésben,  mellyel  a  

képviselő-testület  megbízza,  ilyen  megbízás  kiadását  maga  a   bizottság  is  
kezdeményezheti,

 kezdeményezi a  feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű  társaságok,  
szövetségek, egyesületekhez történő csatlakozást és véleményezi más  feladatkörökhöz  
tartozó hasonló tagsági részvételeket.

Átruházott hatáskörben:
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 engedélyezi  az  intézményi  többletbevételből  származó  költségvetési  előirányzat 
módosítást,
 meghatározza az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok 
taggyűlésére a tulajdonosi álláspontot,
 dönt  ingó  vagyontárgy  vásárlásáról  az  önkormányzat  (intézményi)  
költségvetésében tervezetten felül,
 dönt  ingó  vagyontárgy  értékesítéséről,  a  vagyon  használatának,  illetve  a 
hasznosítási jogának átengedéséről, cseréjéről, biztosítékul adásáról és egyéb módon 
való megterheléséről,
 dönt a behajthatatlan követelések törléséről a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott értékhatár felett,
 figyelemmel  kíséri  az  önkormányzati  vagyon  értékesítését,  ellenőrzi  a 
hasznosítását,
 engedélyezi a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó 
– határozott időtartamú bérbeadását,
 a vagyonkezezlő – kivéve  az  önkormányzati  tulajdonosi  irányítás  alatt  működő  
gazdasági társaságok – használatában, kezelésében lévő tárgyi eszköz értékesítése,
 vagyonkezelő részére az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten 
felül tárgyi eszköz  vásárlása,
 szakképzési  alapból  történő,  egy  évnél  több  működési  többletkiadással  járó 
vásárlások,
 jutalmat  állapíthat  meg  a  polgármester  meghatározott  időszakban  végzett  
munkája értékelése alapján.

3. Településfejlesztési Bizottság feladatai 

 közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásában,
 közreműködik a város idegenforgalmi lehetőségének bővítésében,
 részt vesz a forgalmi rend  felülvizsgálatában,
       véleményezi:
 a közutak forgalmi rendjének kialakítását,
 a  településfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat, 
 az idegenforgalommal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket,
  a városfejlesztési,  idegenforgalmi és turisztikai koncepciókat, programokat, terveket,  

a  város  közműveinek  fejlesztése  tárgykörébe  tartozó,  valamint  az  önkormányzati  
intézmények  elhelyezésével  kapcsolatos  koncepciókat,  az  idegenforgalommal,  
városarculattal kapcsolatos fejlesztési terveket, előterjesztéseket,

 az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket,
 a  településfejlesztési,  építőipari,  közlekedési,  vízügyi,  környezetvédelmi,  lakás  és 

kommunális ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
 a szolgáltatás-fejlesztési programok kialakítása tárgyában készített előterjesztéseket a 

város  fejlődését  elősegítő  vállalkozások,  társaságok  támogatási,  együttműködési  
formáinak kialakítását,

 közműellátással  és  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  telkek  kialakításával  
összefüggő előterjesztéseket,

  városüzemeltetést  érintő  intézmények,  költségvetési  szervek  létesítését,  alapítását,  
átalakítását,

 az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását,
 településrendezési tervről és a részletes rendezési tervről szóló rendelet tervezeteket  

és azok módosításait,
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 közműellátási,  vízügyi,  lakás  és  kommunális  ellátási  és  fejlesztési  tevékenységgel  
kapcsolatos előterjesztéseket,

 a  város  infrastrukturális  ellátását  biztosító  szolgáltató  szervezetek  fejlesztési  
programjait,

 önkormányzati  intézmények,  szervezetek,  vállalkozások  létesítését,  alapítását,  
átalakítását,

 a városfejlesztési,  a város közműveinek fejlesztése tárgykörébe tartozó, valamint az  
önkormányzati intézmények elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat,

 Kiskunhalas Város  Önkormányzata középtávú lakásfelújítási tervét,
 a feladatkörébe tartozó jelentősebb önkormányzati beruházásokat előkészítő terveket,  

döntéseket,  pályázati  kiírásokat,  központi  pénzalapok  elnyeréséhez  készülő  
pályázatokat.

 figyelemmel kíséri a kereskedelmi alapellátást,
 együttműködhet a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekkel, jogi 

személyiség-nélküli gazdasági társaságokkal az alapvetően helyi lakossági érdekeket  
szolgáló közút építésére,

 figyelemmel kíséri a természetjárás és a turizmus  feltételeinek biztosítását,
 kezdeményezi  a  feladatkörébe  tartozó  országos,  térségi  és  városi  szintű 

társaságokhoz, szövetségekhez, egyesületekhez  való csatlakozást,        
 véleményezi a mezôgazdasági hasznosítású ingatlanok értékesítésérôl szóló képviselô-

testületi elôterjesztéseket, 
 szakvéleményt  nyújt  a  mezôgazdasági   vállalkozások  pályázati  lehetôségeihez  és  

figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat, 
 közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében,
 jelzéssel élhet a parlagterületek felszámolása ügyében, 
 a környezetvédelmi feladatok ellátásához szakértôi csoportot működtet,
 figyelemmel  kíséri  a  környezetvédelmi  munkaprogramban  rögzített  tájvédelmi,  

természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok végrehajtását,
 figyelemmel  kíséri  a  mezőgazdaságból  élő  őstermelők,  gazdálkodó  szervezetek  

megvalósulási terveit,
 a kistérségben élők termékértékesítési elképzeléseinek figyelemmel kísérése,
 elemzi  és  értékeli  a  lakóhelyi  környezet  állapotának  alakulását,  annak  az  emberi  

egészségre gyakorolt hatását, és arról szükség szerint tájékoztatja a lakosságot,
 közreműködik a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak kijelölésében,
 közreműködik a környezetvédelmi tárgykörbe tartozó koncepciók megalkotásában,
 véleményezi  a  képviselő-testület  elé  kerülő  környezetvédelemmel  kapcsolatos  

rendeleteket és előterjesztéseket,
 kapcsolatot  tart  a  helyi  és  térségi  környezetvédelemmel  foglalkozó  csoportokkal,  

szervezetekkel,
 külterületi utak kijelölését véleményezi,
 együttműködik a  hegyközséggel, a tőle kért tájékoztatást megadja,
 részt vesz a zöld napok keretében szervezett akcióban,
 figyelemmel kíséri a város zöldterületgazdálkodását és fejlesztését véleményezi,
 véleményezi a környezetvédelmi alap felhasználását.,
  figyelemmel  kíséri  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  társulás  és  Kiskunhalas  Város  

önkormányzata között létrejött megállapodások végrehajtását.
 a  közbiztonság  helyzetének  javítása  érdekében  folyamatosan  együttműködik  a 

rendvédelmi szervekkel, polgárőrséggel,
 elôkészíti a városi rendészet rendszerének kialakítását, működését ellenôrzi, 

16



 véleményezi  a városi  rendészettel  kapcsolatos  képviselô-testületi  rendeleteket  és  az  
ehhez kapcsolódó képviselô-testületi elôterjesztéseket, 

 kivizsgálja a közrendre vonatkozó lakossági panaszokat,

         Iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiarakarékos felújításának  
támogatásával   kapcsolatos feladatok

 közreműködik  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata   középtávú  lakásfelújítási  
tervének elkészítésében,
 véleményezi az iparosított technológiával készült lakóépületek felújítását célzó  
pályázati felhívást,
  szükség  szerint  tájékoztatót  tarthat  az  iparosított  technológiával  készült  
lakóépületek  felújításának támogatási lehetőségéről,

  
Átruházott hatáskörben:

 dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanon  
és közterületen történô építés, bontás, fennmaradás,  valamint rendeltetés módosítás  
esetén.

Záró rendelkezések

3.§

A   rendelet 2010. október 28-án  lép hatályba.”

2 Új napirendi pont 13:46:04 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása.

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Ismerteti a valamennyi képviselővel, illetve frakcióval egyeztetett bizottsági összetételt.

Kérdések 13:48:07 

Hozzászólások 

 Szót kap: Hunyadi Péter képviselő (13:48:25): 

Elutasítja  az  előterjesztést,  mert  véleménye  szerint  nem tükrözi  a  választók  akaratát.  Két  
MSZP-s képviselő jutott  be a képviselő-testületbe.  Egyikük a körzetében nem jutott  be,  de 
most alpolgármester, a másik pedig bizottsági elnök. Sok más anomália is van a bizottsági  
rendben. Antidemokratikus, mert a szélsőségek összefogását jelentő demokratikus középpel  
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szemben  áll.  Cinkossá  akarták  tenni  őket,  mert  felajánlottak  egy  elnöki  posztot.  
Természetesnek tartja, hogy nem fogadta el közülük senki, mert nem volt más, mint úgy tenni,  
mintha minden rendben volna. 
Nem  tették  közzé  az  együttműködési  megállapodásukat.  Nyílván  ennek  része  a  pozíciók  
kiosztása is. A médiaeseményekből egyértelműen látszik, hogy a felelősséget nem kívánják  
vállalni. A korábbi vitából ezt a következtetést vonta le. A pozícióval a felelősség is együtt jár,  
amire felhívja a figyelmet. A városvezető frakcióból 5 fő polgármester, vagy alpolgármester,  
a többi három bizottsági elnök a javaslat szerint. Elfogadhatatlannak tartja az előterjesztést. 
Sajnálatosnak tartja, hogy egy hónapra volt szükség a pozíciók szétosztásához. Hogyan fog  
működni a frakciójuk valós problémák esetén? Ilyen pedig bőven van.  Minden Kiskunhalast  
szerető, a város iránt felelősséget érző ember számára nyilvánvalóak ezek, negatív tendenciák  
sora figyelhető meg. Számos kihívás előtt  áll  a város: munkanélküliség,  bevételcsökkenés,  
elvándorlás.  Dolgozni,  megoldásokat  kellene  keresni  már,  miközben  a  képviselő-testület  
önmagával foglalkozik.  Sajnálatosnak tartja ezt. Ha a Fidesz vezetné a várost,  az alakuló  
ülésre is hamarabb sor került volna terveik szerint. Erre az időre szükséges és sürgető lépesek  
sorát tették volna meg. 
A Jövőnk Halas Egyesülettel tervezett koalíciós megállapodás bevezetőjében van egy mondat,  
ami számára különösen fontos. Együttműködési nyilatkozat tervezet célkitűzései közül  idézi a 
következőket: „ A jó társadalmi és politikai közhangulat megteremtése, s ezáltal az emberek 
közélet iránti bizalmának a helyreállítása.” Ami október 3-a óta történt, az véleménye szerint  
ennek ellent mond a másik oldal hibájából. Példaként említi a szavazatátjátszó volt fideszes  
képviselőket, akiket nem ok nélkül nem indított a Fidesz. Háromezer szavazatot játszottak át a  
baloldalra, magukat jobboldaliként bemutatva, miközben a szavazók jó része, pár beavatott  
kivételével  nem  akart  a  múlt  embereire  szavazni.  A  négy  alpolgármester  sem  volt  a  
programjukban  említve.  A  Beszéljünk  róla  televíziós  műsor  tegnapi  adásában  már 
akadályként  említették,  hogy  a  Fidesz  nem  akart  négy  alpolgármestert.  Valóban  nem,  
igényként fel sem merült. A közbizalom romlása, az átvert emberek csalódása óriási. Azok  
tartalma miatt nem idézi a véleményüket.  A bizalom pénz és jövő. A gazdaság működésében a 
bizalom nagyobb tényező, mint a pénz. A politikai bizalom szerepe még nagyobb. Ezt ásták  
alá és ezzel az előterjesztéssel csak folytatják ezt.  
Indítványozza, hogy a képviselő-testület Kiskunhalas jövőjének érdekében oszlassa fel magát,  
adjon esélyt a kibontakozásra, erős legitimációval rendelkező képviselő-testület létrejöttére.  
Kéri a javaslata megszavaztatását. 

 Szót kap: Dr. Skribanek Zoltán képviselő (13:52:35): 

Véleménye szerint az első napirendi pontnál kellett volna a bizottságok számáról vitatkozni.  
Ebben nem volt nézeteltérés, ahogy azt a szavazás is mutatta.
Furcsa a helyzet, mert a napirendi pont vitája, már az első napirendi pontnál megkezdődött.  
Nem tudják támogatni az előterjesztést, mert annak ellenére, hogy a képviselők majdnem fele  
fideszes, a 12 külsős bizottsági helyből csak egyet kapnak, amit megalázónak tartanak.   

 Szót kap: Aradszky Lászlóné képviselő (13:54:01): 

Polgármester  Úr előző napirendnél  tett  hozzászólására reagálva  elmondja,  hogy ők négy 
bizottságot szerettek volna, csak nem akartak elnököt adni. A Jövőnk Halas Egyesületnek nem 
volt négy képviselője, akit elnöknek jelölhetett volna. Ezért lett három bizottság. 
A többségi akaratot tudomásul vették és nevesíteni fogják a felkínált lehetőséget, amit meg is 
tettek, de elfogadni nem tudják.

18



Gyovai István polgármester:

Bízik benne, hogy ezek az észrevételek egyre kevésbé jelennek majd meg az önkormányzat 
munkájában. Ebben a formában, ahogy Hunyadi Péter képviselő is említette,  a képviselő-
testület önmagával foglalkozik és nem az ügyekkel. 
Sajnálatosnak tartja, hogy a másik oldalról egyetlen vélemény sem hangzott el. Úgy tűnik,  
hogy ezen az oldalon nem önmagával foglalkozik a képviselő-testület. Nyilvánvaló céljuk volt  
a közélet iránti bizalom helyreállítása. Ezt a Jövőnk Halas Egyesület tűzte ki a zászlajára és  
bízik  benne,  hogy valamennyi  itt  ülő  képviselő  egyetért  vele  és  ezért  fog tevékenykedni  a 
következő négy évben, de nem ilyen módon, ahogy annak az imént tanúi voltak. 
Nem kívánja megszavaztatni Hunyadi Péter képviselő indítványát, mert nem a napirenddel  
kapcsolatban hangzott el. Amennyiben érkezik ilyen kezdeményezés, akkor majd tárgyal róla  
a képviselő-testület. 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 26 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart. Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Tart. Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Tart. Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Tart.
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 13:57
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 8 53,34% 53,34%
Nem 2 13,33% 13,33%
Tartózkodik 5 33,33% 33,33%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

193/2010. Kth.
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A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása.

H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  meghatározott  bizottságok 
létszámát és személyi összetételét az alábbiakban állapítja meg:

1.) Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
Tagjainak száma 9 fő
Elnök: Váradi Krisztián MSZP
Tagok: Jerémiás Béláné FIDESZ-KDNP

Aradszky Lászlóné FIDESZ-KDNP
Dr. Skribanek Zoltán FIDESZ-KDNP
Nagy Róbert JHE

Külsős  tagok:Várnai Iván MSZP
Vizkeleti Szabolcs MSZP
Pintér András JHE
Dr.Vasmanszki Károly JHE

2.) Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Tagjainak száma 9 fő
Elnök: Nagy Róbert JHE
Tagok: Váradi Krisztián MSZP

Aradszky Lászlóné FIDESZ-KDNP
Fülöp Róbert FIDESZ-KDNP  
Vili Gábor JHE

Külsős tagok: Szabó Lajos JHE
Kiss Barnabás MSZP
Ván Barna FIDESZ-KDNP
Flaiszné Rőczei Veronika független

3.) Településfejlesztési  Bizottság
Tagjainak száma 9 fő
Elnök: Vili Gábor JHE
Tagok: Pajor Kálmán FIDESZ-KDNP

Máté Lajos FIDESZ-KDNP
Hunyadi Péter FIDESZ-KDNP
Nagy Róbert JHE

Külsős tagok: Tapodi Attila JHE
Meliskáné Udvari Irén MSZP
Sebestyén Illés János független
Kis-Illés Károly független

Határidő: azonnal
Felelős:  Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Gyovai István polgármester
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Erdeiné Kószó Ibolya főelőadó
Bizottságok elnökei, tagjai

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

A megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat felkéri 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;  bizottsági  tisztségemből  eredő  feladataimat  Kiskunhalas  fejlődésének  
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Gratulál a külsős bizottsági tagoknak és munkájukhoz jó egészséget és sok erőt kíván. 

3 Új napirendi pont 13:57:36 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztása.

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Ismerteti az előterjesztést.

Kérdések 14:03:19 

 Szót kap: Aradszky Lászlóné képviselő (14:03:25): 

Ha a Semmelweis  Halasi  Kórház Nonprofit  Kft.  dolgozóinak nincs rá lehetősége,  hogy a 
szakszervezetén keresztül  képviseltesse gondjait,  problémáit,  akkor milyen formában teheti  
meg az önkormányzat felé? 

 Szót kap: Dr. Ferenczi Mária jegyző (14:03:52): 

Az  érdekegyeztető  fórumokra  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezés  a  közalkalmazottakra 
vonatkoztatja az érdekegyeztető fórum létrehozását, tehát minden egyes kérdésben, ahol az  
önkormányzat  intézményeiben  lévő  közalkalmazottak  szakszervezete  reprezentatívnak  
minősül. A kórház szakszervezet reprezentatív, de nem közalkalmazottak. 
Ez  vonatkozik  a  köztisztviselőkre  is.  Őket  sem  lehet  meghívni  ebbe  a  fórumba,  hiába  
reprezentatívak.  Ezért  került  ki  a  szociális  terület  is,  valamint  a  megyei  fenntartású 
intézményeknél dolgozó közalkalmazottak szakszervezetei is a megyéhez kerültek. 
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Az  Önkormányzat  Érdekegyeztető  Tanács  a  költségvetés  elfogadását,  a  költségvetés  
módosítását, a zárszámadást, valamint olyan munkaügyi intézkedéseket tárgyal, ami nagyban  
érinti a közalkalmazottakat. 
Bármilyen  önkormányzati  intézkedés  esetén,  amely  érinti  a  kórházat,  a  reprezentatív 
szakszervezetük kezdeményezhet tárgyalást a képviselő-testülettel, vagy a város vezetésével.

Hozzászólások 

 Szót kap: Aradszky Lászlóné képviselő (14:06:33): 

2004-ben  merült  fel,  hogyha  a  HospInvest  Zrt.  átveszi  a  kiskunhalasi  kórházat,  akkor  a 
közalkalmazotti  státuszukat  fel  kell  adniuk  a  dolgozóknak.  Figyelmeztették  őket,  hogy  
esetleges hátrányokkal fog járni és kiszolgáltatottakká válnak. Sajnos ez fennáll a mai napig  
is.  Szomorúan  tapasztalják,  hogy  nincs  egyeztetési  kötelezettsége  az  önkormányzatnak  a 
kórházi szakszervezettel, pedig 600 dolgozót képviselnek. 
Kéri, hogy minden lehetséges fórumot engedélyezzenek a számukra. Amellett, hogy példásan 
elvégzik a munkájukat, sokszor erőn felül, mégis vannak problémák. Arra kéri a Polgármester  
Urat,  hogy  bármilyen  problémájukkal  fogadják  őket,  mert  hatszáz  ember  sorsáról  és 
munkájáról van szó. 
Azért  tudják  támogatni  az  előterjesztést,  mert  lehetőséget  kínálnak  a  kórházi  
szakszervezetnek,  hogy  legalább  meghívottként,  tanácskozási  joggal  jelen  lehessen.  Az  
önkormányzat által delegált tagok személyével nem értenek egyet. 

 Szót kap: Halász Balázs alpolgármester (14:08:29): 

Aradszky Lászlóné képviselő  felvetésére  reagálva elmondja,  hogy a jövő héten  egyeztet  a 
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. igazgatójával és Makai Zsófiával a szakszervezet  
részéről.  A feladatköréhez  tartozik,  mint  egészségügyi  intézmény.  Véleménye  szerint  egyet  
fognak érteni és minden egyeztetésre nyitottak.

Gyovai István polgármester:

Egy kivételével jelen voltak azon a kórházi egyeztetésen, ahol a kórház valamennyi vezetőjét  
és  dolgozóját  biztosították  a támogatásukról.  Jelen  helyzetben  ezt  a  támogatás véleménye 
szerint  senki sem kérdőjelezheti  meg. Természetesen nyitottak minden kérdésre, felvetésre,  
ami az ott dolgozók irányából megfogalmazódik. 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 27 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
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Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 14:10
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

194/2010. Kth.
Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjainak megválasztása.

H a t á r o z a t

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról  
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6.§ (5) bekezdése alapján az Önkormányzati Érdekegyeztető  
Tanács  fenntartói  oldal  tagjainak  Halász  Balázs  és  Jekő  Attila  alpolgármestereket  
megválasztja.
2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Dr.  Ferenczi  Mária  
jegyzőt, hogy az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseire a Kiskunhalas Semmelweis  
Kórház EÜ dolgozók ÉSZT Szakszervezetét állandó meghívottként hívja meg.

Határidő: azonnal
Felelős:  Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző,
Halász Balázs alpolgármester,
Jekő Attila alpolgármester,
Kiskunhalas Semmelweis Kórház EÜ dolgozók ÉSZT Szakszervezete

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

4 Új napirendi pont 14:10:30 
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4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: 2011. évi ellenőrzési munkaterv

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Kérdések 14:10:53 

 Szót kap: Fülöp Róbert képviselő (14:11:03): 

A  munkaidőmérleg  szerint  a  rendelkezésre  álló  kapacitás  411 nap/év,  a  hiányzó  revizori  
napok száma 228 nap. A területek egyharmadánál nem történik meg az ellenőrzés?

 Szót kap: Orosz Jánosné ellenőrzési és rendészeti osztályvezető (14:12:05): 

Az  ellenőrzési  munkaterv  csak  Kiskunhalasra  vonatkozik.  Egyébként  a  Halasi  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  keretében  működik  a  belső  ellenőrzés  Kiskunhalason,  ahogy  az  az  
előterjesztésben is olvasható. A hiányzó 1 fő munkáját a külső területeken,  a községekben  
végzi el. Kiskunhalas város területén lévő intézményekben az itt lévő 2 fő revizor végzi el a  
feladatot. 
Megtörténnek az ellenőrzések, amit a munkatervbe beterveztek.

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 28 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 14:13
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%
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Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

195/2010. Kth.
2011. évi ellenőrzési munkaterv

H a t á r o z a t

Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2011. évi ellenőrzési munkatervet a melléklet szerint  
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Ferenczi Mária jegyző

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Orosz Jánosné ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

5 Új napirendi pont 14:13:59 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Nagy-Szeder István (1907-1994) mellszobrának köztéri elhelyezése.

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő 14:14:38 

Ismerteti az előterjesztést.

Kérdések 14:23:20 

Gyovai István polgármester:

Az előterjesztés szerint a költségek fennmaradó részét közadakozásból gyűjti össze a Nagy-
Szeder István szobor bizottság. Hogy állnak a gyűjtéssel, van-e még szükség segítségre? 
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 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (14:23:48): 

Köszöni a kérdést,  de a közadakozás fedezi  a költségeket,  az önkormányzatnak nem kerül  
semmibe. Ez az oldala rendezett a szoborállításnak. 

Kérdések 14:24:09 

 Szót kap: Jekő Attila alpolgármester (14:24:12): 

Véleménye  szerint  nagyon  jól  kidolgozták  az  előterjesztést  és  szakmai  síkon  mozog. 
Természetesen  támogatható.  Elkészül-e  időre  a  szobor?Bronzból  készítik.  A  közelmúltban 
történt szoborlopás miatt aggódik. Megfelelő technikával lesz elkészítve, hogy megelőzzék az  
eltulajdonítását?

 Szót kap: Halász Balázs alpolgármester (14:24:56): 

Kinek a tulajdonában lesz a szobor az átadás után és egy esetleges rongálást követően kit  
terhel a helyreállítás költsége?

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (14:25:22): 

Jekő Attila alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a szobor már elkészült.  A  
zsűri már a kész szobrot véleményezte. A napokban a helyére kerül.
A védelmével kapcsolatban elmondja, hogy kamerás megfigyelő rendszert kap a tér. A Szilády 
Áron szobor is bronzból van és nem rongálták még meg ezen a frekventált helyen. Reméli,  
hogy a Nagy-Szeder szobor is kiállja az idő próbáját. 
Halász Balázs alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Jegyző Asszony idézte a 
törvényt, miszerint a képviselő-testület dönt művészeti alkotás köztéren történő elhelyezésről  
és gondoskodik fenntartásáról, felújításáról. 
Nem igényel karbantartást és felújítást sem.

Hozzászólások 

 Szót kap: Halász Balázs alpolgármester (14:27:16): 

Nem volt  jó  Pajor  Kálmán hasonlata,  mert  Szilády  Áron mellszobrát  is  ledöntötték  már,  
hetekig a Református Egyház parókiáján feküdt. Nem bízhatnak abban, hogy a szobor mérete  
visszatartja a rongálókat. Reméli, hogy nem rongálják meg a kamerának köszönhetően és a  
tér is biztonságban lesz. Arra kér mindenkit,  hogy ne rongálja a köztéri szobrokat, hanem 
becsülje meg. 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 29 
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Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 14:28
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

196/2010. Kth.
Nagy-Szeder István (1907-1994) mellszobrának köztéri elhelyezése.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  Nagy-Szeder  István  mellszobra  a 
város közterületén, a Hősök terén, a mellékelt helyszínrajz szerint elhelyezésre kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős:  Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Tóth Péter főépítész,
Ván László főkertész,
Pajor Kálmán képviselő,
Halasi Városgazda Zrt.,
Nagy-Szeder István szobor bizottság, Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 1.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

6 Új napirendi pont 14:28:38 
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6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosítása.

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Kérdések 14:29:03 

Hozzászólások 

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (14:29:19): 

Konstruktív ellenzéki révén kéri, hogy az alapító okirat utolsó oldalán javítsák ki a bizottság 
elnevezését.

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 30 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 14:31
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

197/2010. Kth.
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A II. Rákóczi Ferenc 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:

Intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,  
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Kollégium

Rövid neve: II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium 
Rövidített neve: II. Rákóczi F.Szki.és Koll.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Kossuth L. utca 39.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben 

foglaltak szerinti tevékenység és a szakképzésről 
szóló 1993.évi LXXVI. Törvényekben foglaltak  
szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Az iskola országos beiskolázási feladatokat lát el.
Törzskönyvi száma: 338877
Az alapító okirat száma:
Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény 
OM azonosítója: 027977
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-  

testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  

szerv
Alap tevékenysége 2010.01.01-től:

• A jóváhagyott pedagógiai program alapján:
• -nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
• -nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésre felkészítő iskolai oktatás
• Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus OKJ 54 621 01 0000 00 00
• Műszaki informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 04

      - felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
      Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ 
55 810 01 0010 55 10
      Pénzügyi szakügyintéző OKJ 55 343 01 0010 
55 04
      CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 
1000 00 00
    - szakképesítés megszerzésre felkészítő 
iskolarendszerű felnőttoktatás
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     - iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,  
vizsgáztatás

• Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
• Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
• Diáksport
• Könyvtári tevékenység
• Kollégiumi intézményi étkezés
• Iskolai intézményi étkezés   
• Pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél
• Csillagvizsgáló működtetése

Kiegészítő tevékenysége:
 Munkahelyi vendéglátás
 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység  
 Egyéb nem bolti kereskedelem
• Egyéb szálláshely szolgáltatás
• Üdültetés
• Egyéb vendéglátás
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Médiareklám
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége:
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.

Kisegítő tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásában: Aránya bérbeadása, 
üzemeltetése összesen évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel.

Szakfeladatai 2010.01.01-től:
 853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13)
 853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
 853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon
 559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 855921 Nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi  
nevelése 
 855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 854211  Felsőfokú szakképzés
 853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
 853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
 931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
 562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917  Munkahelyi étkeztetés
 561000  Éttermi, mozgó vendéglátás
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 960900  M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás 
 479909  Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
 559099  Egyéb m.n.s. Szálláshely szolgáltatás
 552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás
 562920  Egyéb vendéglátás
 479901  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 731200  Médiareklám
 949900 M.s.n.Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 841409 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati  
költségvetési szervnél

Intézményegységei: 6400, Kiskunhalas, Majsai út 1. Kollégium 

Évfolyamai:      
9-12. (4 évf.)
13-14. (2 évf.)

Engedélyezett férőhelyek száma:
9-12. évf. 420 fő
13-14. évf. 210 fő
összesen   630 fő
kollégiumi férőhelyek 50 fő

Szakképesítés, tanulmányi terület: informatika, mezőgazdaság, közgazdaság 

Oktatható szakmák és szakképesítések:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Pénzügyi szakügyintéző
CAD-CAM informatikus

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400  Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2. Tanműhely
6400  Kiskunhalas, Bokréta u. 1. Tanműhely ( számítástechnika)
6400  Kiskunhalas, Kossuth u. 43. Csillagvizsgáló
6413 Kunfehértó, Kárász u.4. Pihenőház

Feladatellátást szolgáló 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),illetve  a  1494/2  hrsz.-ú  1057  m2 területű  ingatlan  
(Kunfehértó Kárász u. 4. Pihenőház ) a rajta levő épületekkel.

Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
      Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a 
rendeltetésszerű     működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
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Az intézményvezető kinevezése:
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.
-1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv a Közoktatásról (továbbiakban:Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

• közalkalmazotti jogviszony, 
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete a  197/2010.Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 142/2010.Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős:  Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Víg Katalin intézményi referens,
Klein Imre II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

7 Új napirendi pont 14:31:20 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Középiskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó beiskolázási terve.

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Kérdések 14:31:36 

 Szót kap: Jekő Attila alpolgármester (14:31:43):
 
A bizottságok még nem tudták tárgyalni a beiskolázási tervet.
A szakma részéről is támogatták, az ő egyetértésükkel készült az előterjesztés?

Gyovai István polgármester:

Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix jelezte, hogy a szakma is egyetért az előterjesztéssel. 

Hozzászólások 
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Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 31 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 14:33
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

198/2010. Kth.
Középiskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó beiskolázási terve.

H a t á r o z a t

1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Mezőgazdasági,  
Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és  Kollégium  2011/2012.  tanévre 
vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

o Szakmacsoportok 9-12. évfolyamon
o Mezőgazdasági szakmacsoport o 35 fő
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o Közgazdasági szakmacsoport o 35 fő
o Informatikai  /Elektrotechnika/  
szakmacsoport

o 35 fő

o Szakmák az első szakképző (13.) évfolyamon
o Agrár-közgazdasági és áruforgalmi 
technikus

o 23 fő

o Pénzügyi szakügyintéző o 24 fő
o Műszaki  informatikai  
mérnökasszisztens

o 22 fő

o CAD-CAM informatikus o 35 fő

o Szakmák a 14. évfolyamon
Agrár-közgazdasági és áruforgalmi technikus 23 fő
Pénzügyi szakügyintéző 29 fő
Műszaki informatikai mérnökasszisztens 22 fő

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Bibó  István  Gimnázium  2011/2012.  
tanévre vonatkozó beiskolázási tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Hat évfolyamos képzés 7. évfolyamon 30 fő
Hat évfolyamos képzés 8. évfolyamon 35 fő
Hat évfolyamos képzés 9-12. évfolyamon

35 fő
Négy évfolyamos képzés -  általános tantervű
9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés – emelt szintű humán tantervű
9-12. évfolyamon
Négy évfolyamos képzés -  emelt szintű reál tantervű
9-12. évfolyamon

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  egyúttal  jóváhagyja  a  Bibó  István 
Gimnázium hat évfolyamos képzésének 7. évfolyamára történő a felvételi eljárás 
során a központilag kiadott egységes írásbeli felvételi vizsga szervezését.

Határidő: azonnal
Felelős:  Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Klein Imre II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója,
Rapavi Róbert Bibó István Gimnázium mb. igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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8 Új napirendi pont 14:33:52 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas város csatlakozása a Helyi Szövetség a családért  
mozgalomhoz

Gyovai István polgármester:

Ez a mozgalom mind Európában, mind világszerte egyre nagyobb teret nyer és összefogást  
teremt. A napokban beszélt Varga Judittal, a Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok 
Egyesületének  elnökével  és  azt  kérte  tőle,  hogy  egészítse  ki  az  előterjesztést,  amiből  a 
képviselők és a város számára is láthatóvá válik, hogy a csatlakozás milyen feladatokat és  
lehetőségeket  teremt.  Tudomása  szerint  rengeteg  programot  szerveznek  gyermekeknek,  
valamint  épületek  akadálymentesítését  végzik,  illetve  kezdeményezik.  Kiskunhalason  is  
szükség van az ilyen tevékenységre, amit a város támogatni kíván.
Abban állapodtak meg az előterjesztést indítványozóval, hogy december 31-ig elhalasztják az  
erre vonatkozó döntést, amikorra részletesebben megismerkedhetnek vele. 

Kérdések 14:35:58 

Hozzászólások 

 Szót kap: Dr. Skribanek Zoltán képviselő (14:36:00): 

Az előző ciklusban Varga Juditnak számos előterjesztése volt, amelyek nemes célt szolgáltak.  
Elhozta magával az eredeti előterjesztést, amelyben olyan célok vannak megfogalmazva, mint 
a népességcsökkenés megakadályozása, foglalkoztatás növelése, gyermekes családok életének  
jobbítása,  közösségi  élet  fejlesztése.  Varga Judit  javasolja  a  fiatal  házasok  első lakáshoz  
jutásának elősegítését, helyi adókedvezmények adását fiatal családosoknak, az önkormányzati  
iskolákban a büfé kínálatának egészséges életmód szerinti átalakítását, családbarát parkok,  
játszóterek kialakítását. Ezek olyan célok, amelyekkel mindenkinek egyet kell értenie. 
Azt kéri, hogy támogassák a jövőben ezt a kezdeményezést, ha most nem döntenek róla. 
A  konstruktivitás  kérdésére  visszatérve  elmondja,  hogy  majdnem  mindegyik  előterjesztést  
egyhangúan fogadta el a képviselő-testület. Véleménye szerint senki nem vitathatja el azt a 
jogot tőlük, hogy bizonyos kérdésekben különvéleményük legyen. 

Gyovai István polgármester:

Arról  biztosította  az  önkormányzat  részéről  Varga  Juditot,  hogy  csatlakozni  kívánnak  a  
mozgalomhoz.  Elfogadták  azt,  hogy  konkrétabb  tartalom,  esetleg  pénzügyi  részletezés  is  
szükséges. 

 Szót kap: Hunyadi Péter képviselő (14:38:35): 
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Az interneten országos és nemzetközi  példákat  találhatnak.  Az országon belül  kevesebbet,  
mert még friss kezdeményezésről van szó. Kiskunhalas jó példával járhat elő. Németország 
szerte rengetegen csatlakoztak.  Ez egy kiterjedt és bevált  hálózat. Kiskunhalas számára is  
hasznos lenne, ha részese lenne.
Információi  szerint  nem  kerül  pénzbe  és  a  Fészakrakó  Egyesület  felvállalja  az  ezzel  
kapcsolatos  teendőket.  Az  önkormányzattól  csak  jelenlétet,  értő  figyelmet  és  jól  működő  
lobbitevékenységet  kérnek.  Véleménye  szerint  akár most  is  dönthetnének.   Nem érti,  hogy  
miért van olyan változat, hogy nem csatlakoznak. 
Ha  ebben  egyezett  meg  a  Polgármester  Úr  Varga  Judittal,  akkor  tudomásul  veszi.  A  
pályázatoknál is hasznos lehet ez a csatlakozás, a feladatot pedig elvégzi egy civil szervezet,  
ezért feltétlenül támogatni kell. 

 Szót kap: Jekő Attila alpolgármester (14:40:22): 

Véleménye szerint normális, hogy egy új testület esetén fennáll az az opció is, hogy nem kíván  
csatlakozni.  Sok  olyan  képviselő  van,  aki  ebben  a  kérdésben  még  nem  foglalt  állást.  
Támogatja a csatlakozást. Az előterjesztés megkapta a többséget az előző ciklusban is. 
Egyetért azzal, amivel Varga Judit is egyetértett, hogy nézzék meg a költségvonzatát is. Sok 
olyan előterjesztés volt az előző négy évben is, ahol a szándék pozitív volt,  de a pénzügyi  
oldalra is gondolniuk kell, nehogy úgy vállaljanak kötelezettséget, hogy nem ismerik az összes  
részletet. 
Valami miatt nem csatlakoztak eddig annak ellenére, hogy volt rá határozat. 
Valószínűleg nem egy horribilis összegről van szó, de a tisztánlátás érdekében fontos ennek 
ismerete. Véleménye szerint nem jelent veszteséget a határidő meghosszabbítása. Főleg úgy,  
hogy  az  előző  megbeszélés  során  teljes  akarategység  volt  ebben.  A  1.  számú határozati  
javaslat támogatását kéri a képviselőktől. 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek az 1. számú 
határozati javaslat elfogadását. 

 No: 32 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.okt.:28 14:42
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%
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Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

199/2010. Kth.
Kiskunhalas város csatlakozása a „Helyi Szövetség a családért” mozgalomhoz.

H a t á r o z a t

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja csatlakozási szándékát 
a „Helyi Szövetség a családért” mozgalomhoz.  A csatlakozás határidejét 2010. december 
31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős:  Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Kristóf Andrea szervezési osztályvezető,
Varga Judit Fészekrakó Halas Kistérségi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

A  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  (továbbiakban:  
SZMSZ)  6.  számú  függelékéről  szeretné  tájékoztatni  a  képviselőket,  melyet  az  
alpolgármesterek  feladatkörével  kapcsolatban  a  polgármester  határoz  meg.  A  függeléket  
mindenki írásban megkapta. 
A napokban elindult a Polgármesteri Hivatalban, illetve az önkormányzati érdekkörbe tartozó 
intézményeknél és gazdasági szervezeteknél a 2011. évi költségvetési koncepció előkészítése.
Minden vezető megkapta azt a levelet,  amiben kérik a javaslataik megtételére. Erre kéri a 
képviselőket is. A javaslatokat 2010. november 10-ig várják. 
Felhívja a képviselők, pártok, egyesületek figyelmét, hogy az 1997. évi C. törvény szerint a  
választási kampány során felhasznált plakátok eltávolítására 30 nap áll rendelkezésre ami  
néhány nap múlva lejár. Arra kér mindenkit, hogy intézkedjen a falragaszok eltüntetéséről.

 Szót kap: Pajor Kálmán képviselő (14:45:26): 

A 6. sz. függelék az SZMSZ része lesz. Ez egy előzetes anyag lehet ahhoz, vagy nem tudja.  
Névsor  szerint  felsorolja  az  alpolgármestereket.  Nagy Péter  alpolgármesternek  alig  jutott  
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feladat.

Gyovai István polgármester:

Lesz  alkalom  ezt  megtárgyalni,  most  csak  tájékoztatta  a  képviselő-testületet.  Az  
alpolgármesterek feladatait a polgármester határozza meg. Várhatóan a következő képviselő-
testületi ülésen tárgyalják részletesen az SZMSZ-t, akkor ismertetheti a Képviselő Úr az ezzel 
kapcsolatos véleményét. 

Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi  ülést  
befejezettnek nyilvánítja.

Ülés befejezése 14:46:44
Kmf.

(: Gyovai István :) (: Dr. Ferenczi Mária :)
     polgármester jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Dr. Skribanek Zoltán:) (: Vili Gábor :)
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