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A jegyzőkönyv file: 06már27a.jkv 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                                                                           
Dátum: 2006.május 29.   13.28 
 
Az ülés helye: Városháza tanácsterme 
Jelen vannak: 
 
Testületi névsor:  
 Képviselő         Voks Frakció 
 
1 Dr. Várnai László Polgármester               1 - 
2 Dr. Komáromi Szilárd Alpolgármester               1 - 
3 Aradszky Lászlóné               1 - 
4 Csáki László               1 - 
5 Gép Károlyné               1 - 
6 Halász Balázs               1 - 
7 Horváth Etelka               1 - 
8 Dr. Horváth László               1 - 
9 Horváth Mihály               1 - 
10                1 - 
11 Dr. Kecskés István               1 - 
12 Kószó János               1 - 
13                 1 - 
14 Dr. Nagy András               1 -  
15 Nagy Péter               1 - 
16 P.Szabó Károly               1 - 
17 Romvári Frigyes               1 - 
18                1  
19 Saár László               1 - 
20  

21 Szabó Károly   1 - 
22 Szikora József               1 
23 Váradi Krisztián               1 
24 Venczel József               1  
25 Vili Gábor               1  
26 Zuschlag János                  1 -  
 
 / 22 fő     85 % fő / 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 
Jerémiás Béláné 
Molnár Ferenc 
Dr. Schindler Árpád 
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Rostás László 
/4 fő 15 % / 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 

Kristóf Sándorné aljegyző 
Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
Orosz Jánosné költségvetési csoportvezető 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 

Simon István népjóléti osztályvezető 
Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 

 

 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 26 fő képviselő közül jelen 
van   22  fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Váradi Krisztián képviselőket. 
 
Ismerteti a Zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1.) Napirend előtti képviselői felszólalás: 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Több mint 50 éve minden május 28.-a a gyermekeké világszerte. Ilyenkor megállnak egy-egy 
pillanatra és az átlagosnál többet foglalkoznak gyermekeikkel. Többet, mert a szülői szeretet 
megszépíti életüket és mert ebben a szeretetben ők is megszépülnek, jobbak, tisztábbak 
gyermekiebbek lesznek. Vigyáznak rájuk, féltik, óvják őket mert személyes sorsukon túl, a 
nemzet sorsa is tőlük függ. Ha odafigyelnek, annak a Magyarországnak lesznek a 
várományosai ahol új politikai kultúra, új magatartási forma születhetik. 
De gondoljanak ekkor azokra a gyermekekre is, akiknek nem jut a családi szeretetből és ezt 
valami más úton próbálják pótolni. Ez a más út, a gyermekjóléti szolgálat működése. Annak a 
gyermekjóléti szolgálatnak, amiről a legnagyobb tisztelettel kell a gyermeknapon 
megemlékezni, hogy hivatásszerűen, becsületesen jó lelkiismerettel teljesítik feladataikat. 
Kívánja nekik, hogy munkájukat továbbra is ilyen szeretettel és becsülettel végezzék. 
Kívánja az önkormányzatnak, hogy a gyermekek ügyét tartsák továbbra is szívügyüknek. 
 
P. Szabó Károly  képviselő: 
 
Aki az előző önkormányzat ülését vagy az azt követő média híreket figyelemmel kísérte, 
tudomást szerzett arról, hogy a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság értékesíteni kívánja a 
mintegy 27.5 ha területnagyságú Sóstói Parkerdőt. 
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Az önkormányzat megtárgyalta felvetést és a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  ezen 
ingatlan tulajdonjogát a város megszerezi. 
Jó érzéssel töltötte el a képviselő-testület pozitív állásfoglalása a tulajdonjog megszerzéséről, 
de  tovább szeretnének menni a megoldást illetően. 
Előzőekben nézzék mit jelent halasiaknak a Sóstó és környéke. Azt hiszi, hogy nem csak egy 
helyrajzi szám nem egy egyszerű természeti képződmény. Szerintük – és bízik abban, hogy 
valamennyi városát szerető halasi szerint is, „egy gyöngyszem” a város északi bejáratánál, 
amely már az 1900-as évek elején is csodálatos természeti szépségével, fejlett fürdő 
kultúrájával vált ismertté országszerte, ahol 30 koronáért egy idényt végig lehetett fürödni és 
a fásított árnyas sétaútjain kiválóan lehetett pihenni.  
Amit akarnak  a Környezetvédelmi Egyesület és a Sikeres Halasért Társaság Egyesület 
kezdeményeztek, és amiért a képviselőtársai és minden halasi támogatását kéri, az a 
következő: sorszámozott Sóstói Erdő Jegyeket gyártattak le szigorú számadású 
nyomtatványként, 100, 500, 1000 és 5000 Ft-os címletekben, amelyet szeretnének eljuttatni 
minden érdeklődő halasihoz. Az értékesítés bevételét az egyesületek az önkormányzat 
elkülönített számlájára fizetik be, támogatva ezzel az erdő megvásárlását és fenntartását. 
Azonban a lényeg nem ebben rejlik. Az igazi céljuk az, hogy egy eszmeiséget teremtenek és a 
jegyvásárlóknál érezzék ezt a most már természeti védelemmel is bíró színfoltját városunknak. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a két egyesület képviselői megkezdték a jegyek árusítását a 
lakosság részéről a fogadtatás nagyon pozitív volt. Jegyvásárláson túlmenően hasznos 
tanácsokkal, ötletekkel is ellátták képviselőiket. Az árusítást az év végéig kívánják folytatni 
heti piacokon, vásárokon és minden jelesebb városi rendezvényen. Állandó árusító helyek a 
Boróka Civil Ház, Halas TV, Halasi Tükör, Városi Mozi, Városi könyvtár, Bóbita Óvoda, 
Felsővárosi Iskola és a Csipkeház. 
Kéri a képviselőket, helyi lakosokat, vállalkozásokat és a civil szervezeteket, hogy segítség a 
jegyek vásárlását, hogy elérjék azt, hogy minden halasi magáénak tekinthesse és óvja, védje 
ezt a természeti kincset. Érjék el azt, hogy a sok-sok víkendező, kiránduló felnőtt, iskolás és 
óvodás gyermek, akik nap mint nap megjelennek a parkerdőben, minél rendezettebb 
környezetben, és saját erdőjükben tölthessék szabadidejüket.  
 
2.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, 

döntésekről. 
 
 Írásban mellékelt. 
 
Fentieket követően ismerteti az ülés napirendjét a meghívó szerint, amely kiegészített a 
jóváhagyott munkatervhez képest. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a napirend elfogadását a meghívó szerint. 
 
No: 1  
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 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.61% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 4     15.39% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
122/2006. Kth 
Munkaterv módosítás 
 

H a t á r o z a t 
 
 

A Képviselő-testület jóváhagyott munkatervétől eltérően az alábbi napirendi pontokat 
is megtárgyalja a 2006. május 29-i ülésen: 
 
-Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása,    
-Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,     
-„Kiskunhalas Város Nyilvánosságáért” kitüntető díj alapítása,     

-Az ’56-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 50. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő eseménysorozat,        

 -Kígyó u. 9. fsz. 1. lakás megvásárlási kérelme,   
 -Szolgalmi jog alapításához hozzájárulás,   
 -42073/16 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása. 

  
 Határidő:  azonnal 
 Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
 
 
N A P I R E N D : 
 
Tárgya:        Előadója: 
 
1. Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet    Dr. Várnai László 
módosítása.     polgármester 
 
2. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  Dr. Várnai László 
módosítása.          polgármester 
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3. „Kiskunhalas Város Nyilvánosságáért” kitüntető díj    Dr. Várnai László 
alapítása.          polgármester 
 
4. Beszámoló a Halasthermál Kft. 2005. évi gazdálkodásáról.    Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
5. Beszámoló a Településszolgáltatási Önkormányzati Vagyonkezelő  Dr. Várnai László 
Kft. 2005. évi gazdálkodásáról.   polgármester 
       
 
6. Beszámoló a Kiskunhalasi Művelődési Központ  Kulturális    Dr. Várnai László 
és Közművelődési Kht. 2005. évi szakmai tevékenységéről és    polgármester 
gazdálkodásáról.  
 
7. Beszámoló a Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht.   Dr. Várnai László 
2005. évi műsorszolgáltatásáról és gazdálkodásáról.    polgármester 
 
8. Közalapítványok beszámolója.      Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
9. Kiskunhalas város szennyvíz-közművei  üzemeltetése során   Dr. Várnai László 
keletkezett vízterhelési díj visszaigénylése és felhasználása.  polgármester 
 
10. A 2006-2007 évben indítandó csoportok, osztályok.     Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
11. Az ’56-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának   Dr. Várnai László 
50. évfordulója  alkalmából megrendezésre kerülő eseménysorozat.   polgármester 
     
12. A 2006. évi XXXVI. CSI** W Kiskunhalasi díjugrató    Dr.Komáromi Szilárd 
lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi     alpolgármester 
beszámolója.     
 
13. Beszámoló a köztemető üzemeltetés 2005. évi     Dr. Komáromi Szilárd 
tevékenységéről.         alpolgármester 
 
14. Társasházak felújításának támogatása.      Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
15. Kígyó u. 9. fsz. 1. lakás megvásárlási kérelme.     Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
16. 42073/16 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása.   Dr. Várnai László 
          polgármester 
 
17. Szociális foglalkoztatáshoz hozzájárulás.     Dr. Várnai László 
          polgármester 
18. Interpellációs válaszadás.  
 
19. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ 
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__________________________________________________________________________________ 

0001 Új napirendi pont 
 

 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács határozat mellékelve. 
 

László Mária  pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Az előterjesztés a tervezett negyed éves  költségvetési módosítást tartalmazza. Most kerülnek 
beépítésre az előző évi pénzmaradvány összegek, valamint az időközben kapott állami 
támogatások illetve átvett pénzeszközök, az intézményi saját hatáskörű előirányzat 
módosítások. 
Kiegészítésként minden képviselő megkapta  a könyvvizsgálói véleményt . 
Javított változatban osztották ki a 3.sz. mellékletet és az önkormányzat létszámát 1135 főre 
módosították. 
 

Kérdések 
 

Gép Károlyné  képviselő: 
 
Megértve az önkormányzat nehéz helyzetét, az állami normatíva visszafizetése mintegy 30-32 
millió Ft-al terhelte az önkormányzatot. Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy melyek voltak 
az érintett intézmények. 
Azokat az intézményeket, amelyek hoztak városnak, miért terhelik még elvonással? 
Amennyiben erre szükség van, akkor intézményvezetőkén elvárná a partneri kapcsolatban 
történő előzetes  megbeszélést t. Ebben az esetben az előterjesztés előtti napon kapott 
tájékoztatást. Kételkedik abban, hogy ez az eljárás a államháztartásról szóló törvény 
előírásával egyezik. 
 
László Mária  pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy szinte minden intézményt érintett a 
normatíva elvonás.  Főleg a gyermeklétszám csökkenés miatt volt jelentős visszafizetési 
kötelezettsége az önkormányzatnak. 
A pénzmaradványt minden intézmény megkapta. Visszavonás ott történt, ahol a 
pénzmaradvány jelentősen meghaladta az átlagot. Egy- egy intézménynek átlagosan 3-6 
millió Ft pénzmaradványa keletkezett. Három intézményben a 20 millió Ft-ot is meghaladta ez 
az összeg, amire nem tudtak fedezetet biztosítani. Az érintett intézményvezetőkkel személyes 
egyeztetést követően csökkentették a 2006. évi költségvetésüket. Nem a teljes összeget, hanem 
csak  1-2 milliós tételt vontak el. 
 

 
Hozzászólások 
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Gép Károlyné  képviselő: 
 
Az a pénzmaradvány, ami az általa vezetett Egyesített Szociális Intézményt érinti, 19 millió Ft. 
Ebből 12 millió Ft a rezsi költség. Az összeget a jutalomfizetés emelte meg, mert 16 fő dolgozó 
után a járulék is nagyobb összeget tesz ki. 
Sérelmezi, hogy az intézménye a kistérségi feladatok ellátásával többlet feladatot kapott és a 
költségvetését 3 millió Ft-al csökkentették. Az intézmény kihasználtsága több mint 100%.  
Nem hiszi, hogy az előzetes egyeztetésnek akadálya lett volna. Az intézmények partnerek és a 
városért dolgoznak.  
Azokért az emberekért - kik érdekében  ülnek a testületben- érzett felelőssége tudatában kéri, 
hogy a jövőben a partneri kapcsolat hasonló ügyben ne sérüljön. 
 
László Mária  pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a kistérségi feladatok valóban plusz feladatként 
jelentkeznek az intézménynél, de erre normatívát hívnak le a kistérségi társuláson keresztül, 
amit megkap az intézmény. 
A költségvetés módosítás elkészítése előtt személyesen is beszélt az igazgatónővel és levélben 
is értesítette az elvonás szükségességéről. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A válaszból egyértelműen kiderül, hogy a többlet feladatért  normatívát kap az intézmény. 
Az egyeztetésekről emlékeztető készítését javasolja a jövőben. Nem érdeke az 
osztályvezetőnek, hogy összeütközésbe kerüljön az intézmény vezetőjével. Eddig sem történt ez 
meg. 
Az intézményvezetőnek nézeteltérés esetén időben kell jeleznie. A képviselő-testületi ülésen az 
előterjesztés tartalmán ilyen vonatkozásban változtatni nem lehet.  
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosításának elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
No: 2  

Szavazás: Nyílt  >175< Minősített 
Ideje:2006.05.29 14:26:04 
Eredménye         Voks:   Szav%  Össz% 
Igen                 17 100.00%   84.61 % 
Nem                   0     0.00%     0.00% 
Tartózkodik                4     0.00%     15.39% 
 
Szavazott                21 100.00%   76.20% 

 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 5     23.80% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 24/2006. sz. rendeletét 
az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2006. (V. 31.) számú rendelete 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 

10/2006./III.01/ számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról. 

 

1. § 

 

A R. 2§/1/ bekezdése az alábbiakra módosul:  
 

/1/ A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2006. évre a következők szerint határozza     meg: 
 
 1. Fejezet: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

1. cím: Polgármesteri Hivatal 
2. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
3. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat 

 2. Fejezet: Óvodai nevelés, iskola előkészítés 
1. cím: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
2. cím: Városi Bölcsőde  
3. cím: Százszorszép Óvodák 
4. cím: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 
5. cím: Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
6. cím: Városi Könyvtár 
7. cím: Városi Sportintézmény 

 3. Fejezet:  Iskoláskorúak általános iskolai oktatása 
1. cím:  Általános Művelődési Központ 
2. cím: Fazekas G.  Általános Iskola 
3. cím: Felsővárosi Általános Iskola 
4. cím: Felsővárosi Általános Iskola - Pirtói tagintézmény 
5. cím: Kertvárosi Általános Iskola 
6. cím: Szűts József Általános Iskola 

4.  Fejezet: Diákotthoni, kollégiumi ellátás 
1. cím: Bernáth Lajos Kollégium 

5.   Fejezet : Szociális alapellátás 
1.  cím : Egyesített Szociális Otthon 

6.   Fejezet: Szociális alap- és szakellátás 
1. cím: Családsegítő -Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézmények 
2. cím: Nefelejcs Szakosított Otthon 

7.   Fejezet : Önkormányzati Tűzoltóság 
1. cím: Önkormányzati Tűzoltóság 

8.   Fejezet: Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása 
1. cím: Bibó István Gimnázium 

9. Fejezet: Iskoláskorúak szakközépiskolai oktatása 
1. cím: II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola 
10. Fejezet: Kommunális és városüzemeltetési feladatok 



 9

1. cím: Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság 

 

2.§ 

A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul: 

„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét      6 081 435 E Ft-ban, 

ezen belül: 

- működési célú kiadást  

  5 229 298 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 

- a személyi kiadásokat     2 592 678 E Ft-ban,  

- a munkáltatót terhelő járulékokat                    813 387 E Ft-ban,  

- a dologi jellegű kiadásokat    1 175 787 E Ft-ban, 

-  céltartalékot                7 297  E Ft-ban, 

-  általános tartalékot        40 000  E Ft-ban, 

 -    államháztartási tartalékot        14 900 E Ft-ban, 

- az ellátottak pénzbeli juttatását        4 922 E Ft-ban, 

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást                580 327 E Ft-ban,  

     

- a felhalmozási célú kiadást:   852 137 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 

- az önkormányzat felújításai összegét     76 994 E Ft-ban, 

- az önkormányzat beruházásai összegét               619 627 E Ft-ban, 

- felhalmozási célú pénzeszközátadást               - E Ft-ban,      

- fejlesztési célú hiteltörlesztését               134 574 E Ft-ban, 

- céltartalékot     20 942 E Ft-ban 

állapítja meg” 

A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 1135 főben határozza meg.  

 
3.§ 

 

A R. 3§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul: 

/2/ A képviselő-testület a 2006. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központosított 

pótelőirányzatok  és  az  intézményi  saját   hatáskörű   előirányzat   módosítások  miatt  legalább 

negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti 

szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig december 31-i hatállyal 

dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 

A külön nem szabályozott eseteken kívül minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési 

rendeletet módosítani kell.  
4§ 

A R. 4§/3/ bekezdése az alábbiakra módosul: 

/3/ Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, 

a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi 

pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. 
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Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási 

rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe. 
 

 

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

Záró rendelkezés  

 

5.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 01-től alkalmazni 

kell.”. 

  

0002 Új napirendi pont 

 

2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 

 

Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

 

Írásos előterjesztés  mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző: 

 

2005. november 1-vel hatályba lépett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló  2004. évi CXL. törvény. Ennek a törvénynek a 131.§-a foglalkozik a végrehajtás 

foganatosításának szervezetével. A végrehajtást három módon hajthatja végre a közigazgatás szerv, 

mely szerint önálló bírósági végrehajtóval  köthet szerződést a pénz behajtásokra, illetve hatósági 

igazgatási társulásokat hozhat létre és lehetőség nyílik  2008. január 1-től a végrehajtásra szakosodott 

szerv felállítására. Az önálló szakosodott szervként a Közigazgatási Hivatal felügyelete alatt dolgozna. 

A szervezet  várhatóan több  kistérségi területet is magába ölelne illetékességként. 

A Közigazgatási Hivatal részéről megindult az előkészítő tevékenység a végrehajtó szolgálat 

kialakítására. 

Kiskunhalas és Baja város kivételével nem működnek végrehajtásra szakosodott köztisztviselők  a 

Polgármesteri Hivatalokban. 

Kiskunhalason 4 fő foglalkozik végrehajtással az adócsoportban. Kiskunhalashoz erre a feladatra 3 

település csatlakozott a Többcélú Kistérségi Társulás keretében, de végrehajtási  megbízást még egyik 

településről sem kaptak. 

A következő év végéig felállítandó szolgálattal kapcsolatos előkészítő munkálatok és a hatékonyabb 

behajtás érdekében szükségesnek tartják azt, hogy az adócsoportban működő 14 fő köztisztviselő 

osztályszervezetben végezze munkáját. A Hatósági főosztály keretében működne az Adóügyi Osztály. 

Ezt a változást tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztett 

módosítása. 
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__________________________________________________________________________________ 

Kérdések 

 

Hozzászólások 

 

Dr. Horváth László  képviselő: 

 

Örömmel támogatnak minden olyan átszervezést, amely a Polgármesteri Hivatal részéről célszerű és 

hatékonyabb munkát jelent, az adófizetőknek pedig több nyugalmat és biztonságot. 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az előterjesztés elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

No: 3  
Szavazás: Nyílt  >175< Minősített 
Ideje:2006.05.29 14:26:04 
Eredménye         Voks:   Szav%  Össz% 
Igen                 19 100.00%   10.00% 
Nem                   0     0.00%     0.00% 
Tartózkodik                0     0.00%     0.00% 
Szavazott                19 100.00%   73.07% 

 Nem szavazott                 0       
 Távol 7     26.93% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  

 
123/2006.Kth 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  
módosítása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 271/2004..sz. határozatával jóváhagyott  
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezete (1) 5.  pontja a következőképpen módosul: 
 
   5. Jegyzői Hatósági Főosztály 
      - Okmányiroda, 
      - Hatósági csoport 
      - Adóügyi Osztály    
      - Műszaki Osztály 
      - Gyámhivatal 
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2.) A hivatal részletes feladatai  közül  a JEGYZŐI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  feladatköre  az 

alábbiak szerint módosul: 
 

    Adóügyi Osztály 
- helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése, 
- gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése, 
- idegen helyről kimutatott köztartozás beszedése, 
- önkormányzat részére átengedett adók nyilvántartása és beszedése, 
- társult  önkormányzatok adóinak beszedése, 
- társulási szintű adóvégrehajtás.  
- minőségirányítási és minőségbiztosítási  rendszerek (ISO és CAF), 

 
Okmányiroda 
   -      SZIG ügyintézés,  

- LIG ügyintézés,  
- útlevél ügyintézés, 
-     népesség nyilvántartás,  
- személyi adatok és lakcím nyilvántartás,  
- vállalkozói igazolvány 
- közlekedés igazgatási feladatok,  
- egyéb személyi okmányokkal kapcsolatos. ügyintézés,  
- anyakönyvvezetés, 
-  állampolgársági, honosítási ügyintézés, 
- adó és ügyfél regisztráció, 
- mozgáskorlátozott parkolási igazolvány 

 
  
Hatósági Csoport 
 -    hagyatéki eljárás, 
  -   kistérségi szintű birtokvédelmi, szabálysértési  eljárás, tűzvédelmi, hatósági  ügyintézés,   
  -   belkereskedelmi igazgatás, 
 -   üzletek működésével összefüggő ügyintézés, 
 -   honvédelmi és katonai igazgatás,  
 -   egyéb általános igazgatási ügyintézés, (talált tárgyak, hatósági bizonyítvány, stb.) 
 -   telephely-engedélyezés,  
 -   többcélú társulási feladatok, 
 -   tolmácsigazolvány, 

   -  lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez szükséges jegyzői igazolás, 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kristóf Sándorné aljegyző 
 
Határidő:  azonnal 

Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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0003 Új napirendi pont 

 

3./  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: „ Kiskunhalas  Város Nyilvánosságáért „ kitüntető díj alapítása. 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 

Hozzászólások 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

No: 4  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< Minősített 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 Igen               20 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 

Dr. Várnai László polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 25/2006(V.31) sz. rendeletét az 

alábbiak szerint: 

 
„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2006.(V.31.)sz. 
rendelete 



 14

 
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996.(III.27.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 1.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 
 
Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj 
Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj 
Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért 
Kiskunhalas Város Közszolgálatáért Díj 
Kiskunhalas Város Közművelő Díj 
Kiskunhalas Város  Nyilvánosságáért  Díj (PRO PUBLICO) 
 

2.§ 
 

A rendelet a  következő 9/A §-sal egészül ki: 
 
9/A §  Kiskunhalas Város   Nyilvánosságáért (PRO PUBLICO)  Díj 

 
(1) Elismerésben részesülhet az a munkatárs, aki az odaítélést megelőzően legalább egy éven 
keresztül főfoglalkozású, mellékállású, vagy külsős tagja volt azoknak az írott és elektronikus 
médiumoknak, amelyek megjelenési felületüknek legalább 10 %-ában közszolgálati híreket, 
tudósításokat, riportokat közölnek és legalább egy éve folyamatosan működnek. 
Ez idő alatt tevékenységével közvetlenül (mint: szerkesztő, riporter, tudósító, újságíró, bemondó 
vagy hírolvasó, operatőr, fotós, vágó), vagy közvetve (mint: informatikai munkatárs, szervező, 
szerkesztőségi háttérmunkatárs, asszisztens, lektor, stb.) elősegítette Kiskunhalas városának, illetve 
a kistérségnek a bemutatását, tájékoztatását, informálását, illetve az ehhez szükséges működési 
háttér megteremtését. 
 
(2) A médiumok működési formájukat tekintve lehetnek  újság-, televíziós és rádiós szerkesztőségek, 
internetes szolgáltatók, amennyiben az  (1) bekezdésben kitételnek megfelelnek.  
 
(3) A elismerő díjra javaslatot tehet  évente   január 1-je és február 1-je között minden természetes és 
jogi személy, a városban szokásos formában közzétett felhívásra - élni kívánnak e jogukkal. A 
javaslatban szerepeltetni kell a jelölni kívánt személy nevét, a jelölés rövid indoklását és a jelölő 
személy, vagy szervezet megnevezését. 
 
(4)  A díjazott  az adományozást igazoló  egyedi oklevelet és a  mindenkori köztisztviselői  
illetményalap kétszeresének megfelelő összegű pénzjutalmat  kap.  Az oklevél tartalmazza a díj 
megnevezését, a díjazott nevét, az odaítélés rövid indoklását, a képviselőtestületi határozat számát és 
az átadás dátumát  
 
(5) Díjat évente legfeljebb egy személy kaphat. 
 
(6) A beérkezett  ajánlásokból  az alábbi munkacsoport  tesz javaslatot a Képviselő-testületnek az 
elismerésben részesülő személyre. 
 

1) Civil Alap Közalapítvány elnöke  
2.) A Halas Televízió Kht. főszerkesztője vagy delegáltja  
3.) A Halasi Tükör hetilap  főszerkesztője vagy delegáltja 
4.) Kiskunhalas Városért Közalapítvány elnöke  
5.) A McKenzye Televízió képviselője 
6.) A 92.9 Party FM Rádió képviselője 
7.) A Petőfi Lap- és Könyvkiadó halasi szerkesztőségének delegáltja. 
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(7) A díj átadásának időpontja minden év március 15-e, a Szabad Sajtó Napja alkalmából rendezett 
ünnepség keretében. 
 

3.§ 
 

A rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba.” 
 
 
 

0004Új napirendi pont 
 

 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Halasthermál Kft. 2005. évi gazdálkodásáról . 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 
Győrffy Amália  ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető: 
 
Annyival egészíti ki az előterjesztést, hogy a következő 4 napirendi pont témakörén belül 2 Kft. és 2 
Kht. beszámolóját hallgathatja meg a képviselő-testület. 
A Kft-k egyszemélyes társaságok, így a képviselő-testület tölti be a taggyűlés funkcióját, ezért kell a 
mérleg beszámolót jóváhagyni. A kft-k felosztható eredménnyel nem rendelkeznek, így arról döntést 
nem kell hozni. 
A Kft-k tőke juttatásként kapák  az elmúlt évben az önkormányzat támogatását, ezért úgy jelenik meg 
ez a tétel  a beszámolóban, mintha veszteségük keletkezett volna. Így vizsgálva beszámolójukat, 
eredményük 0, vagy alacsony összeggel jelenik meg majd a zárszámadási beszámolójukban. 
 

Kérdések 
 
 

Halász Balázs képviselő: 
 
Van lehetőség nyári időszakban is megnyitnia a strand télen használt bejáratát  a mozgáskorlátozottak 
érdekében? 
 
A délutáni órákban  strandra menők kaphatnak kedvezményes belépőt? 
 
Győrffy Amália  ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető: 
 
A 2006 évi belépődíjak ára februárban felülvizsgálatra került. Rövidebb idő esetén van csökkentett 
díjú belépő, továbbá csoportos vagy családos kedvezményekre is lehetőséget biztosítottak. 
 
Lőrinz Gábor ügyvezető: 
 
A jelenlegi létszámviszonyok mellett a nyári bejáratot üzemeltetik. Amennyiben kapnak rá létszámot, 
akkor a téli bejárót is tudják üzemeltetni. A mozgássérült intézet gyermekeit mindig beengedik a téli 
bejárón, de az állandó üzemeltetést nem tudják megoldani. 
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__________________________________________________________________________________ 

Hozzászólások 
 

Halász Balázs  képviselő: 
 
A választ tudomásul vette azzal a megnyugvással, hogy szükség esetén a téli bejárat kinyitható. 
 
A strand fejlődését értékelve megállapítja, hogy szemmel látható az előrelépés. Új szauna készült, 
kialakították a strandlabda pályát, szép a parkja, a virágok esztétikus külsőt kölcsönöznek és a 
csapadékvíz elvezetés is megoldott a zöldterületről. 
Új büfét alakítottak ki, amely színvonalasabb  a korábbinál. 
A nagymedence csőtörését kijavították, a medence feltöltött, használható.  
A víz gyógyhatását két nyelven egy tájékoztató tábla hirdeti, ezért is keresi fel sok külföldi a strandot. 
Kívánja, hogy az ügyvezető által kívánt 1% lakosságszám megtalálja itt a pihenését, mert akkor a 
működtetés is rentábilissá válna. 
 
Horváth László  képviselő: 
 
Minden vezetőváltás új megoldást, módszert és kommunikációt jelent, és természetes, hogy az új 
vezetési stílus megszokásáig előfordulnak összeütközések. 
Ez kétségtelenül fennáll ennél az intézménynél is, azonban jól látható fejlődés van az előző évekhez 
viszonyítva. Elég csak bemenni a kórházzal szembeni kapun ahhoz, hogy gyönyörködni lehessen a 
rend a tisztaság, a virágos kertek és az új gyermekfürdőben. 
A vezetés ezen törekvését támogatni kívánják , mert kincsként kezeli a termálfürdőt. 
1996-ban alakították meg a gyógyúszó egyesületet, amikor itt jár az Európa szerte ismert gyógyúszó, 
Gyenes István , aki már akkor jelezte, mekkora kincs van  a helyiek kezében ezzel a gyógyhatású vízzel 
és vigyázzanak  rá. Szeretné ha ez így lenne, amit kér a jelenlegi vezetéstől. 
 
P. Szabó Károly képviselő: 
 
Szívesen kapcsolódik az előtte szólókhoz, mert megállapítása szerint nem csak  vezetője, hanem 
gazdája is lett ennek a strandnak. A jelenlegi vezető ténykedését támogatniuk kell annak érdekében, 
hogy a következő évi beszámoló még több eredményt tartalmazhasson. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Felhívja a figyelmet, hogy a kórház felőli bejáratnál van egy magántulajdonban lévő cck. 40 m2-es 
épület, amit büfének alakítottak ki, de nem üzemel. Javasolja megkeresni a korábbi vállalkozót, és az 
épület beüzemeltetésének igényével. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Örül annak, hogy a hozzászólók higgadt  és elismerő hangot ütöttek  meg, és reálisan ítélték meg a 
strand helyzetét hiszen rögös út vezetett idáig. 
A 2002-2006 évi programban  olvasható a kültéri medence megvalósítása, és a kemping 
vizesblokkjának átépítése. Továbbá, ha olyan befektetőt találnak, akinek egészségbiztosítóval kötött  
szerződése van és befektetésre vállalkozik, nyitottak az ajánlatokra. 
Elkészült a vizesblokk, a kültéri medence, de ezen kívül szauna, belső terek kialakítása is megtörtént. A 
nagymedence teljes csőtörése kijavításra került és  a hozzászólók által felsorolt fejlesztések . 
Sok millió Ft befektetése során alakult ez ki. Segítette az átalakítást, hogy  a  HALASVÍZ Kft-ből 
kiemelték a strandot és önálló gazdasági társasággá szervezték. 
Ezt követően kerültek felszínre a problémák. Eleinte konfliktusok is kialakultak a tulajdonos és az 
ügyvezető között, de az ügyvezető és dolgozói között is. 
Ezek lecsitulását követően nagyon nagy változások figyelhetők meg a strand területén, amiben nagy 
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részük van az ott dolgozóknak és az ügyvezetésnek. 
Most már együtt gondolkodnak az ügyvezető és a képviselő-testület is. Részesei voltak a fejlesztésnek 
és együtt örülhetnek az eredményeknek is. Büszkék lehetnek erre a létesítményre, ami nem kevés 
pénzébe kerül az önkormányzatnak. Az üzemeltetési költségekre utal megerősítve, hogy ezt vállalták. 
Meg kell kezdeni a pozitív reklámját a strandnak. 
 
A befektetőkkel folyamatosan tárgyalnak, az Európai Uniós pályázati lehetőségekre várva. Legutóbbi 
találkozásuk alkalmával  ígéretet kaptak hogy a pályázathoz szükséges tervek őszre elkészülnek. 
 
Végül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek, az ügyvezetés fejlesztési 
munkájának elismerésével. 
 

No: 5  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< Minősített 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat: 
 
124/2006.Kth 
Halasthermál Kft beszámolója 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. 2005. évről szóló egyszerűsített 
éves beszámolóját az alábbi számszaki adatokkal jóváhagyja: 

 
 55 795 ezer forint mérleg főösszeggel, 
 Ezen belül: saját tőke  7 513 ezer forint, 
                    jegyzett tőke 6 000 ezer forint, 
 57 556 ezer forint összes bevétellel, 
 92 439 ezer forint összes ráfordítással és 
 -   34 883 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel. 

 

A képviselő-testület az ügyvezető  2005. évi fejlesztő munkájáért elismerését fejezi ki. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
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 Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető 
 Lőrincz Gábor ügyvezető 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

___________________________________________________________________________ 
0005 Új napirendi pont  

 
 

5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:  Beszámoló a Településszolgáltatási Önkormányzati Vagyonkezelő Kft 2005. évi 
gazdálkodásáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok  mellékelve. 
 
Győrffy Amália  ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető: 
 
Az előterjesztés rövid elemzést tartalmaz a 795 E ft negatív eredmény vonatkozásában a tervezett 500E 
Ft eredménnyel szemben. 
Magyarázatként ismerteti, hogy az Esze Tamás lakótelep bérlakás építési programját eredetileg a 
TÖV Kft-nek kellett volna lebonyolítani, ezért a pályázat kiírás  és a tervezési költség itt merült fel 
3.865 E Ft értékben.  
A Semmelweis téri szökőkút szintén a Kft bonyolításában valósult meg, ezért ott került aktíválásra. 
Összehasonlítva az előző évi leírást mint költséget, a 2005-ös évben 300E Ft  többlet érték 
elszámolását  lehet látni. Ezen felül  többlet feladat átvállalások és egyéb kiadások jelentkeztek 4-500 
E Ft értékben.  Amennyiben a többlet költségeket figyelembe veszik, a TÖV Kft  pozitív  4 millió Ft 
körüli eredményt érhetett volna el. 
A önkormányzat nem ezzel a céllal hozta létre a gazdasági társaságokat, hogy magas nyereséget 
érjenek el, mert a társasági adó az államkasszát gyarapítja, tehát  egy nullszaldós eredmény elérésére 
próbálják  serkenteni őket. 
Ezért az eredményért a TÖV Kft vezetőjét nem lehet elmarasztalni, így a beszámoló elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 

Kérdések 
 

Halász Balázs  képviselő: 
 
Az önkormányzati bérlakásoknál van lehetőség egyedi vízfogyasztást mérő óra felszerelésére? Nem 
egyforma a víz használata, de a költség egyformán oszlik meg a lakók között. 
 
Dr. Fődi István ügyvezető: 
 
A vízóra felszerelésre lehetőség van, de fedezet nincs rá. Beszerelésétől nem zárkóznak el, de a 
bentlakók költségére. 
 

Hozzászólások 
 
 

Halász Balázs  képviselő: 
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Az Ipari Park betelepítését nagyon lassúnak ítéli. A park kialakítása rossz helyen történt, ami 
véleménye szerint hátráltatja a vállalkozók betelepülését. 
Szerepel a beszámolóban, hogy a terület  eladási árának  csökkentésére a későbbiekben szükség lesz. 
Ezt ellenzi, aki oda akar települni, az tudomásul veszi a körülményeket. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 

No: 6  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   10.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   73.07% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 7     26.93% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
 
125/2006.Kth 
TÖV Kft. beszámolója a 2005. évi gazdálkodásáról. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Településszolgáltatási Önkormányzati 
Vagyonkezelő Kft. 2005. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi számszaki 
adatokkal jóváhagyja: 

 
 86 636 ezer forint mérleg főösszeggel, 
 Ezen belül: saját tőke  56 534 ezer forint, 
   jegyzett tőke 20 000 ezer forint, 
 81 241 ezer forint összes bevétellel, 
 82 036 ezer forint összes ráfordítással és 
 -   795 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel. 

 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
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0006 Új napirendi pont 
 

6./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Kht 
2005. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok  mellékelve. 
 
Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető: 
 
A Kht beszámolóját a Közhasznú Szervezetekre vonatkozó törvény írja  elő olyképpen, hogy 
„kizárólagos hatáskörébe tartozik a legfőbb szervnek ( jelen esetben a képviselő-testületnek ) a 
közhasznúsági jelentésnek az elfogadása és ennek a közhasznúsági jelentésnek tartalma a számviteli 
beszámoló,” amit a testületnek jóvá kell hagyni. Az eredményt nem  lehet felosztani, hanem azt a 
közhasznú tevékenységre kell visszaforgatni. Jelen esetben nincs erről szó. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 

Dr. Horváth László képviselő: 
 
A beszámoló most is, mint korábban is, részletes, igényes. 
Valóban nem csak a nevében, hanem a teljesítményében is Halas kultúrcentrumává lett a művelődési 
központ. 
A nehezebb  körülmények ellenére is fejlődést mutat. Megsokszorozódtak a rendezvények és nőtt  a 
színvonal is. 
Kívánja a vezetésnek és a dolgozóinak, hogy ilyen ambicióval és ilyen lendülettel, hozzáértéssel 
dolgozzanak továbbra is. Ehhez kíván erőt, egészséget. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 

 
No: 7  
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 Szavazás: Nyílt  >175< egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:20:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   77.27% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik 5                0.00%     22.63% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.61% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 9  15.39% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat 
 
126/2006.Kth 
Beszámoló a Kiskunhalasi Művelődési 
Központ Kulturális és Közművelődési Kht. 
2005. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról. 
 

H a t á r o z a t 
 

  

1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 
Közművelődési Kht. 2005. évről szóló közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 
2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 

Közművelődési Kht. 2005. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi számszaki 
adatokkal jóváhagyja: 

 
 13 312 ezer forint mérleg főösszeggel, 
 Ezen belül: saját tőke  7 935 ezer forint, 
  jegyzett tőke 4 000 ezer forint, 
 31 578 ezer forint összes bevétellel, 
 68 984 ezer forint összes ráfordítással és 

  -   37 406 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
 Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető 
 Rémán János ügyvezető 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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0007 Új napirendi pont 
 

 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Halas Televizió Közösségi és Szolgáltató Kht 2005. évi  
műsorszolgáltatásról és gazdálkodásról. 
 
Írásos előterjesztés  mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 

Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Beszámolójukban szerepel, hogy az állampolgárokat érintő, érdeklő műsorokat közvetítik. 
Megítélése szerint ez csak részben igaz, mert van olyan felvett műsor, aminek leadása elmaradt 
valamilyen oknál fogva. 
Hogyan tesznek különbséget műsorok között és a felvételek elkészítését mi motiválja? 
 
A média pártatlanságát is megkérdőjelezi, mert mindaddig amíg az önkormányzattól kapja a Halas TV 
legtöbb támogatását, addig nem beszélhetnek pártatlanságról. 
 
Csáki László képviselő: 
 
Tapasztalata szerint egyre rugalmasabbak a helyi média vezetői. Átszervezés történt, egy helyen 
dolgozik a TV és az újság. Amit meg kell szokniuk. 
Igyekeznek a felmerülő problémákat megoldani. 
A hírek kommentálását nem tartja szerencsésnek, csak a tények közlését kellene a híranyagba betenni 
és a pártatlanság így jobban érvényesülhetne. 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
Nincs könnyű helyzetben a Halas TV vezetése, mert az ORTT 10 millió támogatást vont meg tőlük. Az 
önkormányzati támogatás folyamatosan nő, de saját bevétele némi csökkenést mutat. Ez nem fogható 
rá a kereskedelmi rádió adására, mert az mégis csak egy hanganyag. 
Szomorú, hogy a 7% béremelés helyett csak 6%-ot tud fizetni a dolgozóknak. Hasonló a helyzet a 
jutalom kifizetéssel, ami teljesen elmaradt. 
 
Jónak tartja, hogy az autón reklám felületet biztosítottak, amivel kisebb mértékű bevételhez juthatnak. 
 
Dr. Horváth László  képviselő: 
 
Támogatja az elhangzott vélemény azon részét, amely a kommentár elhagyását javasolta. Rá kell  bízni 
a  hallgatóságra, hogy ítéli meg a híreket. Nem kell irányítani az emberek gondolkodását. 
 
Örömmel gratulál a dolgozók szakmai képzettségéhez, mely szerint szinte kivétel nélkül megállják a 
helyüket bármilyen összehasonlításban. 
Erőt, egészséget kíván további munkájukhoz. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a Halas TV önkormányzati TV. Ez nem azt jelenti, hogy 
irányítják őket, hanem azt, hogy a szükséges költségek egy részét finanszírozzák. 
El is adhatnák a Televiziót megfelelően alátámasztott indokok alapján, de jelenleg csak így tud 
működni a Kht. 
Ez is szakma és az információkat valami úton el kell juttatni az emberekhez. 
Azt helytelennek tartja, ha félre informálják az embereket, mert előzetesen nem jártak utána a 
hírforrásnak. 
A hírek kommentálása vonatkozásában néha inkább hiányolja azt, de lényegre törőbbek  lehetnének a 
beszélgetések például. A többi már szakmai szempontokon kell, hogy alapuljon. 
 
A Televizió további működése érdekében  megfelelő lobbyt kell kialakítani. Ebben polgármesterként és 
a képviselőknek képviselőként van meg a szerepe. 
 
A konszenzussal hozott  testületi döntésekről bárki nyilatkozhat a TV-ben. Nem hinné, hogy szelektál a 
médiánál bárki is. A testületi üléseket  közvetíti a TV, hírek előkészítésénél megkeresik az érintetteket. 
Sokszor lát ellenzéki képviselőket is a képernyőn. 
Megítélése szerint a napi híradót a lakosság nagy része nézi a Halas TV-ben. Az adások témáját az 
események vezérlik. Az eseményekben azonban a többségi pártnak van nagyobb szerepe. 
 
A témát lezárva a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 
No: 8  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:20:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16 100.00%   72.72% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik 6                0.00%     27.28% 
 
 Szavazott               16 100.00%   61.53 % 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 10  38.47% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
127/2006.Kth 
Beszámoló a Halas TV Kht 2005. évi műsorszolgáltatásáról, 
lapkiadási tevékenységéről és gazdálkodásáról. 
 

H a t á r o z a t 
 

1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht. 2005. 
évről szóló közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 
2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halas Televízió Közösségi és Szolgáltató Kht. 2005. 

évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi számszaki adatokkal jóváhagyja: 
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 38 575 ezer forint mérleg főösszeggel, 

 Ezen belül: saját tőke  33 701 ezer forint, 
  jegyzett tőke 17 620 ezer forint, 
 57 549 ezer forint összes bevétellel, 
 89 572 ezer forint összes ráfordítással és 

- 32 023 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

  
 Győrffy Amália ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető 
 Kristóf Imre főszerkesztő 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 

0008 Új napirendi pont 
 

8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
Napirend tárgya: Közalapítványok beszámolója. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető: 
 
A közalapítványoknak feladata, hogy az alapítójuk előtt minden évben beszámoljanak, első sorban 
gazdasági, pénzügyi tevékenységükről, másrészt tartalmi munkájukról. 
Az előterjesztett alapítványokat 1991-  és 2002 év  között alapította a képviselő-testület. 
Tevékenységük  nagyon szerteágazó, mint ahogy az anyagi támogatásuk is. Van olyan közalapítvány, 
amely 1.2 milliós támogatásban részesül  évente, és van aki 23-24 milliósban,  tehát nehéz  őket 
összehasonlítani. 
Az ellenőrzési főosztály javaslatára az elmúlt év óta egy egységes nyomtatványon adják be 
beszámolójukat az alapítványok. 
Van olyan alapítvány,  amely egy művész hagyatékát ápolja és nyújt segítséget egy rászoruló 
művésznek és van olyan is, amely intézményként működik, intézményi háttérrel.( Halasi Csipke 
Alapítvány) 
57.3 millió Ft-al támogatta az önkormányzat globálisan az alapítványokat, az alapítványok 48.3 millió 
Ft saját bevételt értek el. 
A képviselő-testületnek és a polgármesteri hivatalnak napi élő kapcsolata van a közalapítványokkal. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Halász Balázs  képviselő: 
 
Kiemeli a Halasi Csipke Közalapítvány működését, amely igen látványos. Minden hónapban új 
helyszínen mutatkoznak be. 
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Megítélése szerint a Halasi Csipke figyelem felhívó tábláját kellene kihelyezni a város bevezető 
szakaszán az 53.sz. főút mellett. Egy Halasi Csipke motívumokkal ábrázolt fehér hattyú kék alapon 
lehetne a táblán  a múzeum nyitva tartásával. 
 
Dr. Horváth László képviselő: 
 
Hivatalból ismeri a közalapítványok tevékenységét, mégis meglepte az a hatalmas terület amit 
munkájukkal felölelnek. A társadalom minden területén megtalálható  gyökerük. A beszámoló kisebb 
könyvnek megfelelő terjedelmű. 
Munkájukat elismerve a  továbbiakhoz erőt, egészséget kíván. 
 
Csáki László  képviselő: 
 
116 civil szervezet működik a városban, ami nagyon pozitív. A jövőben még nagyobb támogatás 
biztosítását javasolja, ha az önkormányzat lehetőségei megengedik azt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 

No: 9  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:20:00 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   77.27% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik 5                0.00%     22.63% 
 
 Szavazott               22 100.00%   84.61% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 9  15.39% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
 
128/2006.Kth 
Közalapítványok beszámolója 
 
 

H a t á r o z a t 
 

1.  Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi  közalapítványok 2005. évről szóló beszámolóját 
elfogadja: 

 
� - Civil Alap Közalapítvány 
� - Diákkapcsolatok a Nyelvtanulásért Közalapítvány 
� - Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány 
� - Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 
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� - Kiskunhalas Városért Közalapítvány 
� - Halasi Csipke Közalapítvány 
� - Berki Viola Közalapítvány 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Mikó Piroska közművelődési vezető főtanácsos általa: 
Érintett közalapítványok kuratórium vezetői 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

0009 Új napirendi pont tárgyalása: 
 
9./   NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas város szennyvíz közművei üzemeltetés során keletkezett vízterhelési díj 
visszaigénylése és felhasználása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth József  városfejlesztési osztályvezető: 
 
Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés mellékletében található a HALASVÍZ  Kft tájékoztatója 
a vízterhelési díj befizetéséről illetve felhasználásáról. Vízterhelési díjat kell fizetnie a HALASVÍZ Kft-
nek a központi költségvetés számára, a szennyvíztelepről kikerülő, esetenként a minőségi 
paramétereknek nem megfelelő szennyvíz miatt, amit részben  a szennyvíztelep közismert kapacitása, 
és állapota okoz, másrészt pedig az egyes befogadók által beérkező szennyvíz minősége. Ez utóbbi 
tekintetben jelentős előrehaladás történt az elmúlt másfél évben. A nagyipari fogyasztók előtisztítót 
üzemeltetnek. A konyhát üzemeltetőknél a  HALASVÍZ  Kft komoly ellenőrzést tartott és eredményeket 
ért el a vízminőség javító tárgyak használata területén. 
A HALASVÍZ  Kft által befizetett vízterhelési díj jogszabály szerint meghatározott mértékben 
visszaigényelhető . 2004 évben 100%-ot, 2005 évben 80%-ot kapott vissza, amit meghatározott 
műszerek beszerzésére fordított. 
 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Halász Balázs képviselő: 
 
Az előterjesztésből látható, de nem titkolandó, hogy az önkormányzat nem tudta megoldani a 
szennyvíztisztító bővítését, ezért büntetik a lakosságot. 
Helytelennek tartja, hogy a visszaigényelhető  pénzkeretet csak meghatározott műszerek beszerzésére 
használhatja a HALASVÍZ  Kft. Maga  a Kft  jobban tudná, hogy mire kell fordítania ezt az összeget. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A szennyvíztisztító miatti önkormányzatot érő elmarasztalást visszautasítja, mert nem akarat, hanem 
megfelelő pénzforrás hiányzik a bővítéshez. A szükséges Európai Uniós pályázati  források nem állnak 
rendelkezésre nem csak Kiskunhalas városnak, hanem még sok településnek Magyarországon. 
 
A határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

No: 10 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 

 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 Igen               20 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
129/2006.Kth 
Kiskunhalas város szennyvíz közművei üzemeltetés során  
keletkezett vízterhelési díj visszaigénylése és felhasználása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során 
keletkezett vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József városfejlesztési osztályvezető 

 Elekné Máté Anita beruházási ügyintéző 
 Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
 

0010 Új napirendi pont  
 
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya:  2006-2007 évben indítandó csoportok, osztályok. 
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Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
 

No: 11  
Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 

Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
Igen                20 100.00%   100.00% 
Nem                  0     0.00%     0.00% 
Tartózkodik              0     0.00%     0.00% 
 
Szavazott            20 100.00%   76.92% 
Nem szavazott                  0       0.00% 
Távol    6     23.08% 
Össz.:                26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 

Határozat:  
 
130/2006.Kth 

2006-2007. évben indítandó csoportok, osztályok 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára az önkormányzat által fenntartott 
közoktatási intézményekben az alábbi óvodai és kollégiumi csoportszámok, iskolai 
osztályszámok továbbá napközis csoportszámok indítását engedélyezi 2006/2007. 
nevelési évben, tanévben. 
 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Óvoda 11 óvodai csoport 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szabó Ervin Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Óvoda 2 óvodai csoport 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport 
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ÁMK Általános Iskolája 1-8. évfolyamon 2-2 osztály 

5 napközis csoport 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 1-4., 7., és 8. évfolyamon 2-2 osztály 

5. és 6. évfolyamon 3-3 osztály 
5 napközis csoport 

Felsővárosi Általános Iskola 1-8. évfolyamon 3-3 osztály 
8 napközis csoport 
Irányi Dániel Tagozaton 2 osztály 
Pirtói Tagintézmény 5-8 évfolyamon 1-1 osztály 

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

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

Bernáth Lajos Kollégium 10 csoport 
Bibó István Gimnázium 7-8. évfolyamon 1-1 osztály 

9-12. évfolyamon 3-3 osztály 
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola 
és Kollégium 

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

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott közoktatási 
intézményekben az alábbi csoport- illetve osztálylétszámok indítását engedélyezi 
2006/2007. nevelési évben, tanítási évben. 

 
Évfolyamok Maximális létszám Engedélyezett létszám 

Óvoda 25 29 
Általános iskola 1. évfolyam 26 26 
Általános iskola 2-4. évfolyamon 26 30 
Általános iskola 5-8. évfolyamán 30 33 
Gimnázium 7-8. évfolyam 30 35 
9-13. évfolyamon és szakközépiskolai 
szakképző évfolyamon 

35 38 

Kollégiumi foglalkozásoknál 27 32 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
Nagy Apátiné Kuszli Beatrix oktatási ügyintéző általa: 
Érintett intézményvezetők 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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0011 Új napirendi pont tárgyalása 

 

11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az ’56-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 50. évfordulója alkalmából 

megrendezésre  kerülő eseménysorozat. 

 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 

 

Az új változatban már a ’56-os forradalom és szabadságharc „ cím szerepel, mert az  előkészítésben 

résztvevők ezt elfogadható alapos indokkal támasztották alá. 

Az előkészítés folyamatába nem csak a civil szervezetek, hanem intézmények és az egyházak is 

bekapcsolódtak. Megítélése szerint egy nagyon szép, megejtően magasztos közös ünnep készül ebben 

az emlék évben. 

Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik pályáztak és jelezték részvételi szándékukat.  

Az előterjesztés egy kivonat a készülő műsorról, de az emlék munkacsoport továbbra is folytatja 

munkáját. 

 

Kérdések 

 

Hozzászólások 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Azzal zárja a napirendi pont tárgyalását, hogy a városháza falára tervezett emléktáblát más helyszínre 

kell tervezni. 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő 

testületnek. 

 

No: 12  
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 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 Igen               20 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat: 

 
 

131/2006.Kth 
’56-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 50. évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő eseménysorozat 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete az „1956-os Ünnepséget Előkészítő Munkacsoport” 
javaslata alapján elkészült Kiskunhalas város rendezvénytervét az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi eseménysorozatra az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról, 
városi ünnepség. (Zászlófelvonás és ünnepi műsor: október 23-án; zászlóbevonás, 
megemlékezés az áldozatokról: november 4.-én.) Szervezi Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a II. Rákóczi Ferenc SZKI.  

2. Emléktáblák avatása az 50. évforduló megörökítésére 
• Kiskunhalas város polgárai nevében a Városháza falán Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és az 56-os Emlékbizottság (később kiválasztott helyszínen) 

• Az áldozatok emlékére a Szélkiáltó Egyesület kezdeményezésére (később 
kiválasztott helyszínen) 

3. Bibó István emlékhelyek Magyarországon és a határon túl.  

Nemzetközi diákkonferencia a Bibó István Gimnázium szervezésében 

4. Múltidéző tárgyak. Kiállítás az ’50-es évek hétköznapjaiból 

A Bibó István Gimnázium szervezésében, a gimnázium aulájában. 

5. 1956 kiskunhalasi emlékei. A Thorma János Múzeum kiállítása. 

6. 1956. Kiskunhalason. Katalógus, a Thorma János Múzeum füzetei 16. sz. 

7. A megélt történelem. Pályázat családtörténeti interjúk gyűjtésére az ’50-es évek 
hétköznapjairól, a Bibó István Gimnázium szervezésében. Közreműködnek a város    8. 
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– 12. osztályos diákjai.  

8. Nagy Szeder István emlékkonferencia. 

 Szervezi az 56-os Emlékbizottság a Szilády Áron Társasággal közösen.  

9. 1956. emléke városunkban és környékén. Kistérségi pályázat 7-10. osztályosoknak. 

Szervezi az 56-os Emlékbizottság, a Szent József Katolikus Általános Iskolával közösen. 

10. Hatalom-Erőszak-Jog – Rendhagyó tanórák Bibó István Gimnázium szervezésében - 
új pedagógia módszerek egy korszak hangulatának feldolgozásához. Drámajáték 
elemeinek felhasználása a megértés-befogadás elősegítéshez. Közreműködik a Szilády 
Áron Gimnázium, a Felsővárosi Általános Iskola, a Szent József Katolikus Általános 
Iskola. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek 
 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester 
Mester Sándor  humánpolitikai főosztályvezető 
Pajor Kálmán emlékbizottság képviselője 

  
Határidő:  azonnal 

Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

0012 Új napirendi pont 

 

12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:  A 2006. évi XXXIV. CSI**W Kiskunhalasi díjugrató lovasverseny lebonyolításának 

technikai és pénzügyi beszámolója. 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 

 

Már negyedik alkalommal bonyolítják le a díjugrató nemzetközi lovasversenyt. 

Ebben az évben már 10 külföldi csapat vett részt a rendezvényen, jelentős sportsikereket aratva. 

A  verseny a CSIO  elnevezés helyett egy magasabb szintet ért el a   CSI**W. megnevezéssel. Az elmúlt 

évi beszámolóban felvetette  ennek az előrelépésnek a lehetőségét, de az önkormányzat nem tudta 

vállalni a többletköltségeket. A lovas klub azonban az interció szervezet vezető személyében 

megtalálta azt, aki a költségeket vállalni tudta. Így sikerült a magasabb színtű versenyt megszervezni. 

A jelenlegi új helyzet, hogy a lovaspálya az önkormányzat tulajdonába kerül, és a verseny  

lebonyolítását megelőző szerződés kötésre van szükség. 

A pálya adottságai jók, céljuk, hogy olyan  fejlesztéseket valósítsanak meg, amellyel elérhetik az 

Osztrák pálya minőségét. 
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A pénzügyi előterjesztés  iránymutató, de tendenciájában igaz beszámoló. Egy biztonságos anyagi 

körülmények között megszervezett versenyről adhattak számot. 

Elfogadását kéri a képviselő-testülettől. 

 

Kérdések 

 

Hozzászólások 

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Az előterjesztéshez csatolták Hugyecz Pál Intertrió BT vezetőjének szakvéleményét, amely felér egy 

tanulmánnyal. Szomorú, hogy a bírói torony mellékhelyiségének kifestése elmaradt és a cseh bíró 

kifogást emelt ezért. Ezek apró dolgok, oda kellett volna figyelni. 

 

Csáki László képviselő: 

 

Örül annak, hogy négy évvel ezelőtt  jól döntöttek, amikor a lovaspálya  életre keltését és 

tulajdonjogának megszerzését tűzték ki célként. A halasi lovasverseny legalább olyan híres, mint a 

Halasi Csipke. Kéri, hogy a rendezvények sikere érdekében mindenki adja meg azt a segítséget, amit 

tud. 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és ismerteti, hogy a lovaspálya tulajdoni szerződése már az 

önkormányzatnál van, annak kölcsönös aláírása hiányzik csak. 

Ezek után az önkormányzat szeretné kiadni kezéből a versenyek szervezését és a pálya működtetését, 

mert nem a feladata. 

A versenyek visszaállításában és a tulajdonjog megszerzésében megtette a szükséges intézkedéseket, a 

továbbiakban egy korrekt szerződés keretén belül hosszú távra bérbe kívánja adni azt a lovas 

kluboknak. 

Nagyon kemény négy év áll mögöttük. Az alpolgármester úr munkájával egy színvonalas, jól szervezett 

és az önkormányzat részére anyagilag legkevésbé megterhelő verseny rendezéséhez jutottak el. 

Visszanyerte a halasi lovasverseny az országos rendezvények közötti elismertségét és keresettségét. 

Köszöni mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. 

 

Javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 

 

No: 13  
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 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 Igen               20 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   76.92% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 6     23.08% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat: 
 
132/2006.Kth 
A 2006. évi XXXVI. CSI** W Kiskunhalais díjugrató 
lovasverseny lebonyolításának technikai és pénzügyi 
beszámolója. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a 2006. évi XXXVI. CSI**W 
nemzetközi  díjugrató lovasverseny lebonyolításra vonatkozó technikai és pénzügyi 
beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

 

 

0013Új  napirendi pont 

 

13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:  Beszámoló a köztemető üzemeltetés 2005. évi tevékenységéről. 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 

Hozzászólások 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén, a vitát lezárja és a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

 

No: 14  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 Igen               18 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   69.23% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 8     30.77% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat: 

 
133/2006.Kth 
Beszámoló a köztemető üzemeltetés 
2005. évi tevékenységéről.  
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetés 2005. évi
 tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Ván László városi főkertész 
Kiss Sándorné Kegyelet Kft. ügyvezetője 

 
  

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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0014 Új napirendi pont 

 

 

14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Társasházak felújításának támogatása. 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Tóth József városfejlesztési osztályvezető: 

 

Az előterjesztés tartalmazza a benyújtott pályázatok elbírálási rendjét. 2006. március 31-ig 8 pályázat 

érkezett be a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához. Összes támogatási igény 7.4 

millió Ft., amire a költségvetésben rendelkezésre áll az előirányzat. 

A felújítási támogatások 30%-át biztosítja az önkormányzat, de lakásonként  legfeljebb 100E Ft-ot. 

 

Kérdések 

 

Hozzászólások 

 

Dr. Várnai László polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

No: 15  
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 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   73.07% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 7     26.93% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat. 
 
134/2006.Kth 
Társasházak felújításának támogatása. 
 

H a t á r o z a t 
 

 Kiskunhalas Város Képviselő-testület a társasházak felújításának támogatásáról szóló 
 12/2002.(V.2.) Ktr. számú rendelet alapján a 2006. március 31-ig beérkezett pályázatok közül 
 az értékelést végző munkacsoport javaslata alapján az alábbiakat támogatja a jelzett 
 mértékben: 
 
a.)  Pályázó  : Práger u. 2-4. 
 Munka megnevezése :  Tetőszigetelés 
 Munka költsége :      : 1.111.500,- 
 Megítélt támogatás :    370.500,- 
 
b.)  Pályázó  :  Kiffer u. 7. 
 Munka megnevezése :  Homlokzatszigetelés és festés 
 Munka költsége :      : 2.333.400,- 
 Megítélt támogatás :             600.000,- 
 
c.)  Pályázó  :  Kossuth u. 2. 
 Munka megnevezése :  Homlokzat-felújítás 
      Munka költsége: 4.970.000,- 
 Megítélt támogatás :           600.000,- 
 
d.)  Pályázó                         :  Szilády u. 20. 
 Munka megnevezése     :  Homlokzat-felújítás 

Munka költsége             :      2.544.376,- 
 Megítélt támogatás       :            848.125,- 
 
e.)  Pályázó  :  Állomás u. 1-13. 
 Munka megnevezése :  Tetőszigetelés 
 Munka költsége :      :             5.389.363,- 
 Megítélt támogatás :        1.796.454,- 
 
f.)  Pályázó  :  Bem u. 5-7. 
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 Munka megnevezése :  Tetőszigetelés 
 Munka költsége  :      1.239.460,- 
 Megítélt támogatás :          413.153,- 
 
g.)  Pályázó                       :  Bem u. 9-11. 
      Munka megnevezés Tetőszigetelés 

Munka költsége        :    1.239.460,- 
 Megítélt támogatás   :         413.153,- 
 
h.) Pályázó                      :  Kossuth u. 27. 
 Munka megnevezése :  Tetőszigetelés 
 Munka költsége         :       7.197.439,- 
 Megítélt támogatás    :      2.399.146,- 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető általa: 
érintettek  

 
 Határidő:  azonnal 

Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

0015 Új napirendi pont 

 

 

15./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kígyó u. 9. fsz. 1. lakás megvásárlási kérelme. 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 

 

Hozzászólások 

 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

No: 16  
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 Szavazás: Nyílt  >175< Egyszerű 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   73.07% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 7     26.93% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat. 

 
135/2006.Kth 
Kígyó u. 9. fsz. 1. sz. alatti lakás megvásárlási  
kérelme.  
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem támogatja a Kiskunhalas, Kígyó  u. 9. fsz. 1.   
 sz., 3676/A/1 hrsz. alatti 62 m2 alapterületű bérlemény Égető Mária  részére történő 
 értékesítését. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető általa: 
Égető Mária Kiskunhalas, Kígyó u. 9.  fsz. 1.sz. 

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

0016Új napirendi pont  

 

16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 

 

Napirend tárgya: 42073/16 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása. 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 

Hozzászólások 



 40

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

No: 17  
 

 Szavazás: Nyílt  >175< Minősített 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   73.07% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 7     26.93% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat. 

 
136/2006.Kth 
42073/16 hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása.  
Mutschler Péter 
 

H a t á r o z a t 
 

 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul, hogy kérelmező 
 Mutschler Péter, 1072 Budapest, Rákóczi út 10. sz. alatti lakos a kiskunhalasi 
 42073/16 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan jelenlegi a) alrészlet, csatorna 
 megnevezésű területére - nevezett ingatlan kérelmező költségére elvégzett megosztása 
 után - telki vezetékszolgalmi jogot alapítson és azt az ingatlan-nyilvántartásba 
 bejegyeztesse.  
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető általa: 
Mutschler Péter 1072 Budapest, Rákóczi út 10. sz. 

  
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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__________________________________________________________________________________ 

0017 Új napirendi pont  

 

 

17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szociális foglalkoztatáshoz hozzájárulás. 

 

Írásos előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Simon István népjóléti osztályvezető: 

 

Az előterjesztés a szociális bizottság véleményezésével, osztós anyagként került a képviselők elé. 

A szociális igazgatásról szóló 1993 évi III tv. előírja, hogy a fogyatékosokat bizonyos szinten 

foglalkoztatásban kell részesíteni. Kiskunhalason a Nefelejcs Szakosított Otthonban kell ezt a 

tevékenységet  felvállalni. Korábban is történt már foglalkoztatás, de most a törvény által előírt 

feltételek biztosításával kell ismételten igényelni a megyei gyámhivataltól az engedélyt. Ehhez kéri a 

képviselő-testület felhatalmazását. 

 

Kérdések 

 

Hozzászólások 

 

Dr. Várnai László  polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és  a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

No: 17  
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 Szavazás: Nyílt  >175< Minősített 
 Ideje:2006.05.29 14:17:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   73.07% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol 7     26.93% 
 
 Össz.:               26 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat. 
 
137/2006.Kth 
Szociális foglalkoztatáshoz hozzájárulás 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Nefelejcs Szakosított Otthonban 
történő szociális foglalkoztatáshoz. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

 
      Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 

Simon István népjóléti osztályvezető 
Balogh Zoltánné intézményvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

0018 Új napirendi pont 
 

18./  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 

Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 

Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Eperd utcai árok megszűntetésére kapott 
interpellációs választ elfogadja-e? 
 
Aradzsky Lászlóné  képviselő: 
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A csatorna tisztítását kérte a megszűntetés helyett. A válasz hivatkozik a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
59/2005(XI.30) önkormányzati rendelet 16.§-ra, amely szerint az  
„ingatlan előtti árok, folyóka csatorna tisztítása az ingatlantulajdonos feladata”. 
Azért interpellált, mert a tulajdonos idős, beteg asszony, aki nem tudja elvégezni a csatorna 
tisztítását. 
Az idézett rendeletet felül kellene vizsgálni, mert elég sok az idős egyedül élő ember, aki az 
általa említett helyzetben van. 
A csatorna tisztításának ismételt kérése  mellett a választ nem fogadja el. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
A válasz ismételt vizsgálatát a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elé utalja. 
 
Kérdezi szintén Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a külterületi  útbaigazító táblák 
kihelyezését kérő interpellációra kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi szintén Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Felsőöregszőlők 175. számú lakatlan 
ingatlan környezetének rendezésére kapott interpellációra kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi szintén Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Alkony u. 2. lakatlan ingatlan 
rendezésére  kapott interpellációra kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Gép Károlyné képviselőt, hogy az Alkotmány u. javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Gép Károlyné  képviselő: 
 
A választ azzal  a kiegészítéssel fogadja el, hogy az Ősök tere 1. előtti járdaszegély kijavítása 
is megtörténik, amit egyeztetett Nagy Péter Városüzemeltetési Igazgatóság vezetőjével. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
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Kérdezi Gép Károlyné képviselőt, hogy az Alkotmány u. közbiztonságának javítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Gép Károlyné  képviselő: 
 
A választ elfogadja. Kéri az ott lakó egyedül élő lakókat, hogy zárkózzanak. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy  a Botond u.  csapadékvíz elvezetésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal a megjegyzéssel, hogy az egész felsőváros csapadékvíz elvezető 
rendszerének felülvizsgálata szükséges. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy  a Semmelweis téri illegális szemétlerakó 
megszűntetésére  kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Jerémiás Béláné képviselőnek  távolléte miatt az interpellációs válaszokat a következő 
testületi ülésen adják meg. 
 
Kérdezi Nagy Péter képviselőt,  hogy a  Bokányi D. u. 1-3. társasház belső udvarának 
eladását kezdeményező interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Nagy Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
Kérdezi  Szikora József képviselőt, hogy a  Radnóti utcai csapadékvíz elvezető csatorna  
tisztítására és felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Szikora József  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
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Kérdezi  Szikora József képviselőt, a Keceli út megsüllyedt szélének rendezésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Szikora József  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  alpolgármester: 
 
 Kérdezi P. Szabó Károly képviselőt, hogy a  Zerge utcai  magasfeszültségű oszlop 
áthelyezéséről szóló választ elfogadja-e? 
 
P.Szabó Károly  képviselő: 
 
A szolgáltató válaszát nem fogadja el, de a rendezés érdekében tett intézkedést igen. 
 

0019 Új napirendi pont 
 
 

KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK: 
 
01----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő: 
 
A Vezér utca csapadékvíz elvezetésének megoldását kéri. 
 
Szilády Áron u. 45. sz. alatti ingatlan előtt a járda beszakadt, a növényzet benőtte a járda 
melletti területet. Állítólag hajléktalanok is megbújnak itt. 
A járda és a terület rendezését is kéri. 
 
( Dr. Komáromi Szilárd alpolgármester visszaadja az ülés levezetését a polgármester úrnak.) 
 
02----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Saár László  képviselő: 
 
Az adó kiértesítés helyességére vonatkozó korábbi interpellációjára a választ ismételten kéri.  
 
A vasúti felüljáró kerékpárosok általi használatát kérő  korábbi interpellációjára szintén 
sürgeti a végleges választ. 
 
Galamb utca belvíz és csapadékvíz elvezetésére megoldást kér. 
 
03----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Horváth Mihály  képviselő: 
 
A Projekt Ház Kft-vel a képviselő-testület az előző évben kötött szerződést. Abban foglaltak 
helyzetéről kér tájékoztatást. 
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04----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Halász  Balázs  képviselő: 
 
Bajza u. és a Fazekas G. utca sarkán van egy újságos pavilon, ami két éve üresen áll. 
Ablakait betörték, befirkálták a falát.  A pavilon helyzetének rendezését kéri. 
 
A Bajcsy Zs. utca végén és az Eötvös u. Kmeth S. u. kereszteződésében  fedlapokból készült a 
járda. Gépkocsi hajtott rá, ezért az megrongálódott. Kéri kijavítását. 
Korábban  már interpellált ennek érdekében, amire azt a választ kapta, hogy a 2006. évi 
költségvetésben a cseréje betervezett. Ezt kéri ismét. 
 
A Dong ér völgyi elkerülő út használata érdekében kéri a megfelelő jelzőtáblák kihelyezését. 
A Hunyadi u. felől  a TESCO Áruház megközelítését vagy a Tompa felé történő haladás 
lehetőségét kellene feltüntetni az elkerülő út használatával. 
 
A piac melletti nemes nyárfa most hullatja a fehér szöszt, ami bosszantja  a büfé előtt kávét 
vagy lángos fogyasztókat, mert mindenre és mindenbe rászáll. A fa lecserélését kéri,  mert 
allergiát is okoz és a takarítása is nehézkes. 
 
05----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vili Gábor  képviselő: 
 
Delta vágány és a Népfront utca mellet van egy kiserdő, aminek a belső kitakarítása évek óta 
várat magára. Intézkedést kér. 
 
A Szabadkai úton egyedül  elő 90 éves néni előtti zöldfelület lekaszálását kéri. Nincs 
hozzátartozója és fizikai ereje sem a rendbetételhez. 
 
A rendőrkapitányság épületével szemben  lévő két fán,  gázvezetéket  jelző tábla található. 
Falra történő áthelyezését kéri. 
 

 

Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 
befejezettnek nyilvánítja. 

k.m.f. 
 

(: Dr. Várnai László:)       (: Dr. Ferenczi Mária:) 
 polgármester         jegyző 
 
   Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
(:Aradszky Lászlóné:)       (: Váradi Krisztián:) 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 16:22:07 


