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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                                                       
Dátum: 2006.dec.18   13.30 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme  
 
 
Testületi névsor:  
 Képviselő         Voks Frakció 
1. Dr. Várnai László polgármester               1 - 
2. Lukács László alpolgármester               1 - 
3. Aradszky Lászlóné               1 - 
4. Dózsa Tamás Károly               1 - 
5. Halász Balázs               1 - 
6. Horváth Etelka               1 - 
7. Horváth Mihály               1 - 
8. Hunyadi Péter               1 - 
9. Jekő Attila               1 - 
10. Jerémiás Béláné               1 - 
11. Dr. Krammer Balázs               1 - 
12. Komáromi Szilárd               1 - 
13. Kószó János               1 - 
14. Máté Lajos               1 - 
15. Dr. Nagy András Péter               1 - 
16. Dr. Nagy Lajos               1 - 
17. Pajor Kálmán               1 - 
18. Soós Árpád               1 - 
19. Szabó Károly               1 - 
20. Dr. Szász Éva               1 - 
21. Szilágyi Pál Ferenc               1 - 
22. Váradi Krisztián               1 - 
23. Zuschlag János               1 - 
24. Weiszenberger László               1 - 
 
25. Dr. Schindler Árpád Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
26.Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
 Dr. Ferenczi Mária  jegyző                
 Kristóf Sándorné  aljegyző 
 Győrffy Amália  ellenőrzési és rendészeti főosztályvezető 
 Mester Sándor humánpolitikai főosztályvezető 
 László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető 
 Tóth Péter főépítész 
 Ván László főkertész 
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 Tóth József városfejlesztési osztályvezető 
 Töröcsik Dávid városi rendészetvezető 
 Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető 
 Simon István népjóléti osztályvezető 
 Orosz Jánosné költségvetési csoportvezető 
 Dr. Fődi István TÖV Kft ügyvezető 
 
 1. napirendi pontnál: Szalontai Mária könyvvizsgáló 
 4. napirendi pontnál: Kovács József ügyvezető 
 8. napirendi pontnál: Nagy Péter  HAVI igazgató 
 9. napirendi  pontnál: Gyovai István kistérségi humánszolgáltató  irodavezető 
  
    
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott képviselők jelen vannak, 
az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Halász Balázs  és Zuschlag János  képviselőket. 
 
Ismerteti a  Zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
  
1.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között történt  fontosabb döntésekről, 

eseményekről. 
 
Írásban mellékelve, amit kiegészít az alábbiakkal: 
 
Ezen a héten lesz a parlamentben az egészségügyi ellátórendszerről szóló törvény keretén 
belül a súlyponti kórházak kiválasztásáról  szóló záró szavazás. A módosító indítványok 
szavazása után egyértelművé válik és bejelenthető, hogy a súlyponti kórházak közé kerül a 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. 
 
A kórház 141 millió Ft pályázati pénzhez is jutott a struktúra átalakításhoz, ami már meg is 
érkezett. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ismerteti a napirendi javaslatot a kiküldött új változatú meghívó szerint, a hatályos 
munkatervet kiegészítve. 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a napirend elfogadását. 
 
No: 1  
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 Szavazás: Nyílt  >355< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 13:41:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
NAPIREND: 
 

 Tárgya:        Előadója: 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2006. évi    Dr. Várnai László 
   költségvetéséről szóló rendelet módosítása.        polgármester 
    
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi átmeneti   Dr. Várnai László 
   gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet.        polgármester 
  
3. Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása.    Dr. Várnai László 
        polgármester 

 
4. Kiskunhalas város szociális ellátórendszerének átalakítása,   Dr. Várnai László 
    valamint annak kistérségi intézményként történő működtetése.      polgármester 
 
5. Települési szilárd- és folyékony hulladékkal összefüggő    Dr. Várnai László 
    kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.       polgármester  
 
6. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb  Dr. Várnai László 
    díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet      polgármester 
    módosítása. 
   
7. Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági    Dr. Várnai László 
    Szabályzatának felülvizsgálata, Informatikai Stratégia               polgármester     
    hosszú távú meghatározása, a  hivatali munka minőségjavítása. 
 

8. Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság megszüntetése és      Dr. Várnai László 
    feladatainak a TÖV Kft-hez történő átadása.       polgármester 
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9. Orvosi ügyelet diszpécserszolgálat működtetésére megbízási   Dr. Várnai László 
    szerződés.       polgármester 
 
10. Polgármester Homokhátsági Regionális Hulladék -   Dr. Várnai László 
    gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Felügyelő         polgármester 
    Bizottságában  meglévő tagságához hozzájárulás. 
 
11. VAKÁCIÓ Kht. részére önkormányzati kezességvállalás.  Dr. Várnai László 
      polgármester 

 
12. Szegedi úti laktanyák megvásárlásának visszavonása.   Dr. Várnai László 
       polgármester 
 
13. Szép utca és Huszár utca forgalmi rendjének   Dr. Várnai László 
     megváltoztatása.      polgármester 
 
14. A városközpont bővített tartalmú engedélyezési   Dr. Várnai László 
     tanulmányterv szerződéskötése.      polgármester 
 
15. Radnóti u. 10. sz. alatti lakás megvásárlási kérelme.   Dr. Várnai László 
      polgármester 
 
16. Nyúl u. 2. szám alatti lakóépület megvásárlási   Dr. Várnai László 
     kérelme.      polgármester 
  
17.  0846/43 hrsz-ú út térítésmentes átvétele.   Dr. Várnai László 
.      polgármester 
 
18. Csatornahálózat tulajdonjog átadásával   Dr. Várnai László 
kapcsolatos szerződésmódosítás.      polgármester 
 
19. Közmeghallgatáson elhangzott felszólalásokra adott válaszok. 
 
20.  Interpellációs válaszadás. 
 
21. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓ 

 
00001 Új napirendi pont 

 
1.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  2006. évi  költségvetéséről szóló  
rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
László Mária  pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
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Az előterjesztésben szereplő  költségvetési módosítás a tervezett  negyed éves módosítás, 
amely a költségvetésben keletkező előirányzat átcsoportosításokat-, plusz bevételek 
beépítését-,  az intézmények által kért átcsoportosításokat tartalmazza. 
Ebben a rendelet tervezetben felkészültek a december 31-i zárásra, így felszabadították  a 
tartalékokat, melyek beépültek az intézményi költségvetésbe, a szükséges plusz feladatok 
kiegészítésére. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
No: 2  
 

 Szavazás: Nyílt  >356< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 13:44:17 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23   95.83%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     4.17%     4.17% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 41/2006.(XII.20) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 
 

„KISKUNHAAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2006.(XII.20.)sz. 
rendelete 

 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító  
 10/2006./III.01./ számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.  
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1§ 
 

A R. 2§/2/ bekezdése az alábbiakra módosul: 
„/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét      6 276 053 E Ft-ban, 
ezen belül: 
- működési célú kiadást     5 504 304 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 
- a személyi kiadásokat     2 608 426 E Ft-ban,  
- a munkáltatót terhelő járulékokat                  812 777 E Ft-ban,  
- a dologi jellegű kiadásokat     1 394 140 E Ft-ban, 
-  céltartalékot                         -   E Ft-ban 
-  általános tartalékot                    -  E Ft-ban 

 -    államháztartási tartalékot          14 900  E Ft-ban 
- az ellátottak pénzbeli juttatását           4 699  E Ft-ban. 
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást        639 362 E Ft-ban, 
- működési célú hitelvisszafizetés                                          30 000 E Ft-ban, 

      
- a felhalmozási célú kiadást:        771 749 E Ft-ban, 

a kiadásokon belül: 
- az önkormányzat felújításai összegét     106 967 E Ft-ban, 
- az önkormányzat beruházásai összegét                 560 208 E Ft-ban, 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást                  -  E Ft-ban,    

  
- fejlesztési célú hiteltörlesztését                 104 574 E Ft-ban, 
- fejlesztési céltartalékot                   - E Ft-ban 
 állapítja meg.” 
 
A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 1133,5 főben határozza meg.  

 
2§ 

 
A R. 1/a., 1/b., 2., 3., 4., 4/a., 5., 5/12., 6.,6/a. és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 
azonos számú mellékletei lépnek. 

 
Záró rendelkezés  

3.§ 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 01-től 
alkalmazni kell. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.” 
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00002 Új napirendi pont 
 
 
2./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető: 
 
Elmondja, hogy kiegészítésként küldték meg a képviselőknek az iskolatej -, az iskolabusz-, 
valamint az intézményi portaszolgálat program folytatásáról szóló előterjesztéseket, amiket 
kér figyelembe venni az előterjesztés elfogadásánál. 
Változást jelent, hogy a  pénzügyi, költségvetési és gazdasági bizottság döntése szerint a 
következő évben 500 E Ft új kötelezettség vállalás csak a szakbizottság ellenjegyzésével  
vállalható, a korábbi 1 millió Ft értékhatár helyett. 
 
 

 
Kérdések 

 
Hozzászólások 

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

 Szavazás: Nyílt  >357< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 13:46:27 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  42/2006.(XII.20) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 
 
 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2006.(XII.20.)sz. 
rendelete 

 
az Önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
76.§/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2007. évi önkormányzati költségvetés 
megállapításáig a hatályos jogszabályok és rendeletei figyelembe vételével folytatja 
gazdálkodását. 
   

2. § 
 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be és 
az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadásokat arányosan teljesítse a Kiskunhalas 
Város 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006./III.01./Ktr. számú rendelet alapján. 

 
3. § 
 

/1/ Új beruházás, felújítás nem kezdhető. A folyamatban lévők a 2006. évben engedélyezett 
ütem szerint folytathatók, befejezhetők. Teljesítésük a szerződésekben rögzített ütemek 
szerint kiegyenlíthetők. 
 
/2/ Ötszázezer forint érték feletti új kötelezettség csak a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági 
Bizottság hozzájárulásával vállalható. 

 
4.  § 

 
/1/ A képviselő-testület a közalkalmazottak részére biztosítja a képviselő-testület által 
meghatározott pótlékok fedezetét.  
 
/2/ A képviselő-testület intézményvezetők részére biztosítja a 2006. évivel azonos mértékű 
vezetői illetmény kiegészítést.  
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E rendelet hatályossága alatt megjelenő, a közalkalmazotti vezetői illetményre vonatkozó 
jogszabályváltozások miatt szükséges módosításokat az önkormányzat megteszi. 

5.   § 
 
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésében is 
biztosítani fogja az Iskolatej-, az Iskolabusz- és az Intézményi Portaszolgálat Programok 
fedezetét. E-rendelet hatályossága alatt a programok a 2006. évi költségvetésben elfogadott 
szinten folytathatók. 
 

6. § 
 

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezései a 2007. évi önkormányzati 
költségvetési rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók.” 
 

00003 Új napirendi pont 
 
 
3./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a rendelet módosítás elfogadását. 
 
No: 4  
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 Szavazás: Nyílt  >358< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 13:47:47 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 43/2006(XII.20) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2006.(XII.20.)sz. 
rendelete 

 
 

a gyermekek védelméről szóló 
4/2005. (II.2.)  számú rendelet módosításáról 

 
 
 

1.§  
 

A rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(5) Új kérelem benyújtása esetén a rendszeres kedvezményre való jogosultság 
kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától 
számított 15 nap.  

 
2.§ 

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmaznia kell.” 
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00004 Új napirendi pont 
 
4./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Kiskunhalas város szociális  ellátórendszerének átalakítása, valamint 
annak  kistérségi intézményként történő működtetése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István  népjóléti osztályvezető: 
 
A szociális intézményrendszer átalakítása azért fontos, mert olyan forrásokhoz jutnak, amit 
korábban nem lehetett igénybe venni. Lényeges szempont, hogy a szolgáltatásokat nem 
csökkentik, mert a lakosság elöregedése erősödik és az ellátásra rászorulók száma nő. Ez  
arra ösztönzi őket, hogy a szociális feladat ellátást még jobban végezzék. 
A kistérségi keretekben történő működés a hálózat bővítését jelenti. A normatívák azonban 
megemelkednek, amit a következő példákkal illusztrál: családsegítés körében  a jelenlegi 500 
Ft/fő-n felül 320 Ft még leigényelhető ebben a rendszerben, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 50 E Ft/fő helyett 65 E Ft/fő-re emelkedik. Ezek ösztönzik őket az 
átszervezésre. 
 

Kérdések 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Van elképzelés, az új  a rendszer  igazgatójának személyére? Bizonyítottan évek óta az 
intézmények élén  jó vezetők dolgoznak. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy most egy új struktúrát akarnak kialakítani. 
Az előkészítés ezt követően kezdődik meg, és a márciusi testületi ülésen döntenének 
véglegesen. Menet közben előkerülnek bizonyára személyi kérdések, de ebben az 
előterjesztésben nem foglalkoznak ezzel. 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A jelenlegi  intézményvezetők jól felkészültek. Az átszervezést támogatják, most akarategység 
van ebben. 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
2007 éves koncepció tárgyalásánál szembesültek azzal, hogy a kormány szándéka szerint a 
normatív támogatást csökkenése várható az elkövetkező időszakban. Az MSZP-SZDSZ-es 
Kormány  megszorító intézkedései miatt szociális területeken is komoly finanszírozási gondok 
elé néznek, ezért vált szükségessé az ellátórendszer átalakítása. A várható gazdasági 
nehézségekre, a takarékosságra, hatékonyabb működtetésre tekintettel a jelenleg működő 
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intézményeket összevonják és párhuzamosan ezzel, az önkormányzat kezdeményezi a szociális 
ellátórendszer kistérségi keretek közötti működtetését. 
Várhatóan hosszútávon költségvetési megtakarítást érhetnek így el és további forrásokat 
tárhatnak fel az intézmények működtetéséhez. Remélhetően javulhat a kistérségi társulás 
települések polgárainak ellátási biztonsága is, ezért kezdeményezték ezt az átalakítást. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Vélhetően nőni fog az ellátottak létszáma. A szociális háló összezár és egy egyre szűkülő 
költségvetési keretek között próbálja az önkormányzat a rendszert tovább működtetni. Bízik 
abba, hogy az emelt normatíva fedezi majd az új feladatokat is, amit eddig a halasi 
ellátórendszer még nem látott el, mert nem volt rá szükség.  
Vélhetően nem csak a legszegényebbek számítanak erre, hanem a most lecsúszók is. Utóbbiak 
részére talán sikerül segítséget nyújtani. Bízik abban, hogy az átalakítás nem első sorban a 
költségvetést  javítja, hanem a szakmai színvonalat is.  
A Szabadelvű Polgári Kör részéről bizalmat szavaznak az előterjesztés megvalósításához. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Elhangzott, hogy a kormány hátrányos intézkedései miatt kerül sor az integrációra, holott 
ezen a területen több normatívát biztosít, az integráció után. 
A kormányzattal együttműködve a kiskunhalasi önkormányzat azon működik, hogy minél 
hatékonyabban és minél magasabb színvonalon tudják működtetni a szociális ellátórendszert. 
 
Simon István népjóléti osztályvezető: 
 
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy az átszervezés úgy indult, hogy számítanak 
azoknak a munkájára, akik most ebben részt vesznek. Egy költségvetési normatíva nem 
elegendő a feladat ellátásához, ehhez kell az önkormányzat hozzájárulása is. Ha ebből 
kevesebbet kell adni, az előny számukra. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Összegzésként elmondja, hogy a képviselő-testület kedvező  döntését követően el lehet kezdeni 
az előkészítő munkát. Kéri a képviselők jóváhagyó szavazatát. 
 
No: 5  
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 Szavazás: Nyílt  >359< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 14:06:14 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
245/2006.Kth 
Kiskunhalas Város szociális ellátórendszerének átalakítása, 
valamint annak kistérségi intézményként történő működtetése. 
 

H a t á r o z a t 
 

 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul Kiskunhalas szociális 
 ellátórendszerének átszervezéséhez és az új struktúrával rendelkező intézmény 
 kistérségi fenntartásba történő átadásához, működtetéséhez. 
 Egyidejűleg felhatalmazza Dr. Várnai László polgármestert, a Halasi Többcélú 
 Kistérségi Társulás, Társulási Tanács elnökét az egyeztető  tárgyalások lefolytatására, 
 valamint az átadás-átvétel lebonyolítására.  

 
Határidő: 2007. április 30. 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
Gyovai István Kistérségi Humánszolgáltató Intézmény vezetője 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00005 Új napirendi pont 
5./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Faggyas Szabolcs természet és környezetvédelmi referens: 
 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet módosításában szereplő díjak  az ÁFÁ-t nem 
tartalmazzák. 
Településfejlesztési Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén  a Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft  ügyvezetője azt ígérte, hogy a 8,5%-os díjemelés esetén átvállalja 
a Keceli úti hulladéktároló gátemelési feladatait a hatósági előírásnak megfelelően. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Felolvassa a mai napon érkezett ügyvezetői levelet: 
 
„A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft által igényelt díjmódosítások elfogadása esetén 
térítésmentesen elvégzi a jelenleg üzemelő kiskunhalasi lerakón szükséges gátmagasítást, a 
hatósággal előzetesen egyeztetett formában úgy, hogy az új lerakó tervezett üzembeállásig 
képződő szilárd hulladék, a jelenleg üzemelő lerakónál elhelyezhető legyen . „ 
 
Pajor Kálmán  Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: 
 
A levélben nincs határidő, ezért javasolja, hogy 2007. március 30-i határidőt állapítsanak 
erre a feladatra meg. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A folyékony hulladék ártalmatlanítási díját tartalmazó táblázat első sorában szerepel: „ahol 
van lehetőség szennyvízcsatorna rákötésére” meghatározás. Ezt rendezni kellett a csatorna 
elkészítésénél. Kell ez a díjtétel? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén vizsgálták az önkormányzat és a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft közötti szerződést. Korábban a kommunális adóban 
benne fogaltatott a szemétszállítási díj is, amit később kivettek. 
A Kft felállította az ügyfélfogadási irodát a hulladékszállítási díjak beszedésére, ami többlet 
költséget jelentett. Ezért is fogadták el az infláció 80%-át meghaladó díjemelést. 
 
Faggyas Szabolcs természet- és környezetvédelmi referens: 
 
Az elhangzó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy azért szerepel két különböző díjtétel a 
rendeletben, mert a rákötésre várókat ösztönözni  szeretnék a minél hamarabbi bekötésre. 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző: 
 
Kiegészíti a válaszadást a következőkkel:  
Felmérésük alapján  vannak olyan ingatlanok, ahol a tulajdonos kérte, hogy ne kelljen 
rákötnie a csatornarendszerre, mert  a lakásába nincs bevezetve a víz,  nincs fürdőszobája 
ezért  vízhasználata. Ezeket a háztulajdonosokat  nem kötelezték a rákötésre.  A kérelmezőket  
egyenként leellenőrizték és bírálták el kérelmüket. 
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Mások kötelezést tartalmazó határozatot kapnak. 
 

Hozzászólások 
 
Pajor Kálmán képviselő:  
 
A 8,5 %-os áremelés  a szilárd hulladékszállításnál  tapasztalható. Ennek az előterjesztésnek 
része a folyékony hulladék szállítás díja is, ahol  6%-os az emelés mértéke. 
 
Kéri, hogy szavazáskor a gátmagasítás határidejéről külön szavazzanak. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A Szabadelvű Polgári Kör választási programjában első helyen szerepelt, hogy  a várható 
közterhek miatt a város olyan szociális  ellátórendszert hoz létre, ami megóvja a leginkább 
rászorulókat  a nélkülözéstől. 
Ez az előterjesztés szakmai garanciákat és ellentételezést is tartalmaz, ezért támogatják. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A kérdésére kapott választ elfogadja, de az intézmények esetében is emelnek díjtételt, és  ott  
nincs méltányossági lehetőség. 
A szeméttelepen tulajdonos általi szemét elhelyezés díja számára igazságtalan. Az őszi lomb 
eltakarítás a közterületről történik, saját  gépkocsiján kiviszi az állampolgár azt a 
szeméttelepre azt és még fizetnie is kell annak elhelyezéséért. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a  vitát lezárja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a díj megállapítást  1999-ben egy szerződésbe foglalt 
díjképzési rendszer szabályozza, amit azóta magasabb szintű jogszabályok módosítottak. 
Amikor az új hulladékszállítási rendszerre áttérnek, ami vélhetően 2007 végén bekövetkezik, 
az új szabályok szerint történik majd. Ez az előterjesztés megfelel a vízdíj képzési 
feltételeknek, ahol el kell  ismerni a fejlesztési költségeket is a díjban.  Olyan díjakat kell 
alkalmazni, hogy a díjban benne legyen az eredmény bizonyos hányada is. 
 
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járnak el. 
Pajor Kálmán kérelmének megfelelően külön szavaztat a gátemelés határidejét tartalmazó 
határozat elfogadásáról és a rendelet elfogadásáról is. Először a határozat  elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 6  
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 Szavazás: Nyílt  >360< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 14:26:22 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

246/2006.Kth 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.  
nyilatkozata szeméttelep gátmagasítására 
vonatkozóan. 

H a t á r o z a t 
 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
ügyvezetőjének alábbi nyilatkozatát elfogadja: 

 „A Keceli úti szeméttelep szükséges gátmagasítását a hatósággal előzetesen 
 egyeztetett formában, saját költségén 2007. április 30-ig elvégzi úgy, hogy az új lerakó 
 tervezett üzembeállásáig képződő szilárdhulladék a jelenleg üzemelő lerakón 
 elhelyezhető legyen.”  
  

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
   Fülöp Róbert Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Fülöp Róbert Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető 
Faggyas Szabolcs Természet- és Környezetvédelmi referens 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 7  
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 Szavazás: Nyílt  >361< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 14:26:37 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város  44/2006.(XII.20) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2006.(XII.20.)sz. 
rendelete 

 
 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 30/2003.(XI.12.) rendelet módosításáról  

 
1.§ 

 
A rendelet 1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul annyiban, hogy  a folyékony hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó díjak nem változnak: 
 

                                                                                     1.sz. melléklet 
 

A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei 
 
1. A  szemétszállítás és ártalmatlanítás egységnyi díjtételei: 
 

 Edény                                                      Ft/ürítés 
 Űrméret                                                         
 
60     liter  (zsák) 125                     
110-120   liter 145                          
660   liter 870                
770   liter     1020             
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1100 liter     1455 
5 m3     5160 
                                                                                                                           

2. A tulajdonos, használó által szeméttelepre kiszállított hulladék  elhelyezésének 
    díja:                                                              355 Ft/m3 

 
 3. A települési folyékony hulladék beszállítás díja Kiskunhalas 

    város területén:                                            865.-Ft/m3   
 
A díjak az ÁFÁT   nem  tartalmazzák. 
 
4. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díja Kiskunhalas 

 

Bebocsátó típus m.e. nettó díj 

Lakossági 
bebocsátó 

ahol nincs lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 380 

ahol van lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 570 

Intézményi 
bebocsátó  

ahol nincs lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 475 

ahol van lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 665 

Gazdálkodó 
szervezet 
bebocsátó 

ahol nincs lehetőség szennyvíz 
közcsatornára való rákötésre 

m3 825 

Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása nehezen kezelhető anaerob 
állapot esetén a mindenkori alapdíj 3x szorzója 
 

 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-től kell 
alkalmazni.” 
 

 
00006 Új napirendi pont 

 
6.) NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A kormány megszorító intézkedéseinek köszönhetően tárgyalják újra a napirendi pontot. 
Novemberben már tárgyalták. A kormány újabb döntése alapján már   nincs különbség a 
lakossági és a  intézmények  fogyasztása között. Ebből következően hődíj sincs. Eltörölték az 
ártámogatást, így jelentős mértékben megemelkednek az árak. A kormány egy tollvonással 
megváltoztatta az energia fogyasztás támogatásáról szóló jogszabályokat és most az 
önkormányzattal végrehajtatja az új rendeletét. A lakosság igényelhet ugyan támogatást, de 
ez a régebbi kedvezményezett körnél sokkal kisebb lesz. 
A kormány az önkormányzatra hárítja a segítségnyújtás feladatát, amit 2007-től a szűkösebb 
szociális ellátórendszerén keresztül kell megoldania. Elég nehéz feladat elé állnak. 
 
Ennek ismeretében és felkészülve a jövő évi leszakadásra és a még nagyobb mértékű lakossági 
elszegényedésre, megragadja az alkalmat, hogy bejelentse, hogy a FIDESZ-KDNP frakció 
felhívást tesz és egy széles körű összefogást kezdeményez, amelynek alapján segíteni tudnak 
azokon a bajba jutottakon, akik anyagilag ellehetetlenülnek és önhibájukon kívül rendkívül 
nehéz helyzetbe kerülnek esetleg a jövő évtől kezdve. 
 
Kéri mindazon civil szervezeteket, egyházakat karitatív szervezeteket, vállalkozókat, 
magánszemélyeket, akik segíteni tudnának nekik ebben a munkában, keressék meg őket a 
FIDESZ-KDNP frakció csoportját, ezen belül Halász Balázs, Soós Árpád, Hunyadi Péter 
képviselőket, akiket megbíztak a koordinációs feladatokkal.  Segítsenek nekik, hogy rendszeres 
időközönként, de folyamatosan élelmiszerrel, ruhával és egyéb hasznos  dolgokkal tudják 
segíteni a bajba jutott halasi embertársaikat. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Megint a kormány intézkedéseket  veszik elő, pedig az támogatást ígér. A rendeletben a 
maximális értékű árak szerepelnek, de nem ezt fizeti mindenki. Ennek a terheit egy szociálisan 
komolyan megalapozott és a kérdőívek  útján begyűjtött adatok alapján csökkentik  a  
rászorulóknál.  
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is megbeszélték, 
hogy a gázár világpiaci árának növekedését kénytelenek követni. 
 
Kéri, hogy ne okozzanak mesterségesen rossz hangulatot a lakosság körében, mert amit 
elmondtak az nem igaz.  
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A Szabadelvű Polgári Kör pontosan tudja, hogy a rendeletben szereplő díjtételek mögött egy 
drasztikus áremelés áll, mégis  hiányolják az ellentételezésről szóló kiegészítést. 
Ezt ki kellett volna dolgozni minden olyan díjemelésnél, ahol az inflációt meghaladóan emelik 
a lakossági terheket. 
Az elhangzottakat nem tartják megnyugtatónak, mert a lakótelepeken a helyi társadalom 
szegényebb rétege lakik, akiknek komoly problémájuk lesz a jövőt illetően. 
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Pajor Kálmán  képviselő: 
 
Drasztikus emelésről beszélt.  Nincs előtte hatástanulmány, hogy látná a szolgáltatás  díjának 
emelkedő terheit, de  enélkül is tudja, hogy sok ember fizeti majd a teljes összeget. 
 
Kovács József ügyvezető: 
 
 Azért nincs hatástanulmány, mert magasabb rendű jogszabály szabályozza azt.  A támogatást 
nem a Kft adja, hanem a Magyar Államkincstár.  5 kategória van a támogatási rendszerben, 
de az utolsó kategóriába tartozók nem kapnak támogatást.  53 E Ft  egy főre jutó jövedelem 
esetén  3-4 % csökkenést jelent a támogatás. A teljes árat azok fizetik, akiknek  nettó 
jövedelme 93 E Ft/fő összeg felett van. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a támogatási kérelemhez sok olyan adat kell, amit nem 
ismernek a kérelmezők. Segítségül valamennyi fogyasztóra vonatkozó adatokat már 
beborítékozták és széthordják azt  még ezen a héten. 
 
Zuschlag János képviselő: 
 
Eddig a gáz árába volt beépítve a támogatás, most a fogyasztó közvetlenül kapja meg a 
támogatást. Ebben az évben több mint 100 milliárd FT-al támogatja  az embereket a 
kormány. Nem igaz, hogy sok embernek 40-50 %-os emelést kell fizetnie. Az elhangzottak 
alapján sok ember így készül a karácsonyra, hogy ilyen jelentős áremelkedéssel kell 
számolniuk. 
Nagyon kevés lakótelepi család van, ahol 93 E Ft az egy főre eső jövedelem.  Az emberek 
döntő hányada  nem éri el ezt a jövedelmet. 
Nem emelik meg 50-60%-al a gázárat, mert az emberek közvetlenül kapják meg a támogatás 
összegét. 
Elavult a fűtési rendszer az országban, ezért az Európai Uniós támogatásban a 
korszerűsítésre nagyobb összeg fordíthat. 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Elhangzott a világpiaci árra való hivatkozás, pedig nincs egységes ár, mert Oroszország 
nagyon változó áron adja a gázt.  Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek  sikerült a  
legmagasabb árat elfogadni. 
   
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Körzetében a lakók 90 %-a  panellakásban  lakik és távfűtéssel fűt. Közös képviselők is 
egyetértenek az átalakításban. A végrehajtás módjával nem értenek egyet.  
Aki nem szorul rá, az ne kapjon támogatást.  A gáz ára nem emelkedik, hanem a támogatási 
rendszer alakul át. Január 1-je  után a gáz alapára változatlanul marad, de a fogyasztási 
számlán más jelenik meg, de más lesz a kompenzációs rendszer is. 
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésen hallották, hogy jó lenne, ha a politikai pártok nem 
mutogatnának egymásra, mert egy irányba kell haladnia az országnak. Ezzel maga is 
egyetért. 
Európai Uniós pályázati lehetőség lesz energiatakarékos felújításokra. A BKKM-i 
Közgyűlésnek volt egy előterjesztése, hogy vizsgálják felül az intézményeket, milyen 
energiatakarékos pályázatra pályázhatnak. Bányai Gábor a megyei közgyűlés FIDESZ-es 
elnöke szerint az intézményeknél nagyon elavultak a fűtési rendszerek, így akár 50-60%-os  



 21

megtakarítást  is elérhetnek egy korszerűsítéssel. Jelenleg a gázfogyasztás Magyarországon, 
európai szinten mérve, hihetetlen mértékben pazarló, mert eddig senki nem merte kimondani, 
hogy a fogyasztást igazságosan kellene kompenzálni és senkinek nem állt érdekében az 
energiatakarékos felújítás, hiszen a gáz nem volt drága. 
Az utóbbi évek eredménye, hogy a gáz ára olyan mértékben emelkedett meg, hogy jelentős 
terhet jelent egy-egy háztartás vonatkozásában. A központi költségvetésnek is nagy terhet 
jelent, mert 200 milliárd Ft-ba kerül ma a gázár kompenzáció. 
A rendszer átalakításával 100 milliárd Ft-os  támogatást biztosít. Ez ösztönzi a fogyasztókat a 
takarékosságra, de pályázati támogatást is benyújtanak az említett korszerűsítéshez. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A gázszámlát ki kell fizetni. Mindegy, hogy minek nevezik, emelkedésnek, vagy támogatásnak, 
de a  nagyobb összeget ki kell fizetni.  
A korszerűsítési lehetőség is behatárolt, mert egy társasházban ( nevezetesen ahol lakik) 
lakásonként 300E Ft-os kiadást jelent a nyílászárók cseréje. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Magyarországon átállították a fűtést gázra. Most mint luxus energiahordozóért nagyon nagy 
árat fizetek érte. 
Váradi Krisztián képviselő úgy fogalmazott, hogy Európai Uniós pénzből ők adják a 
támogatást. Ne sajátítson ki pénzeket, mert ezt az Európai Unió adja. 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Az állam ezen nyerni akar.  Akinek csökken az gázára, az is 3-4% -os emelést kénytelen 
fizetni, amit tovább ront  az infláció 8-10%-os mértéke. 
A kormány 100 milliárdos támogatása csodálatos, de legalább 200 milliárdot fognak rajta 
nyerni. Szociális érzelműkre hivatkozva mondják, hogy azokat támogassák, akik valóban 
rászorulnak. 
Az emelés mértéke valóban magas a támogatás ellenére. 
 
Zuschlag János képviselő: 
 
Jelenlegi rendszerben azt is támogatják, aki nagy fogyasztó, mert van pl. egy úszómedencéje 
és azt fűteni szeretné. Erre utalt Váradi képviselőtársa is. 
Az emberek összességére és nem a MSZP-re gondoltak, mert arról a közös pénzről beszélnek, 
a több mint 100 milliárdról, amit kompenzációra költenek. 
 
A társasházak felújításánál a bekerülési költség egyharmadát kell kifizetni, ami nagyon 
előnyös. Bármelyik magánház tulajdonos nagyon boldog lenne ekkora támogatás esetén. 
Nem azt mondják, hogy a támogatási rendszer átalakítása miatt nincs áremelkedés, hanem 
azt, hogy nem mondanak igazat amikor azzal riasztják az embereket, hogy mindenkinek 40-50 
%-os lesz az áremelkedése. 
A fogyasztók döntő többségénél sokkal kevesebb lesz, és lesz ahol csökken  a díjtétel a 
támogatás mértékének következtében. 
  
Kószó János képviselő: 
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Nagyobb odafigyelést javasol  Gyurcsány Ferenc mondandójára.  Azt szokta mondani, hogy 
nincs a kormánynak külön pénze. Az országgyűlésnek  van bevétele az adóból és a 
gazdálkodóktól megszerzett pénzből és  ezt lehet újra elosztani.   
Az a kérdés, hogy a  szolgáltatások árát úgy  állapítsák meg, hogy a támogatásból mindenki 
részesüljön, vagy csak a rászorultak. Ha mindenkit támogatni akarnak, akkor magasabb adót 
kell megállapítani és beszedni. 
Ennek hatása negatív, de a szolgáltatási díjak mértéket  ne nagyítsák, és ne állítsanak olyat, 
ami nem igaz. 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Visszautasítja Zuschlag János  véleményét, hogy ők nem mondanak igazat. Képviselőtársa is 
megkapta a Gazdasági és Közlekedési Miniszter levelet, amiben feltünteti a fogyasztói 
kategóriákat és az azokat érintő változásokat.  
Felolvassa: 55.9 %, 62,9 % 73,2 % 96%és 105.7 % változási százalékok szerepelnek a 
levélben. Ezzel is bizonyítja, hogy nem állítanak valótlanságokat. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Emlékezzenek a régi dolgokra és mérjenek egyenlő mércével. A FIDESZ-KDNP  frakció az 
elmúlt ciklusban  nem szavazta meg a díj emeléseket sőt azokat a fellebbezéseket sem ami 
megfelelő jogi háttérrel utasította el a méltányosságot igénylő kérelmet  mondván, hogy 
védeni kell a halasiak érdekeit. 
Most megint a kormányra hivatkoznak.  A másik oldal a világpiaci árakról beszél, majd 
kontra válaszként elhangzik, hogy sikerült kialkudni a legdrágább árat.  
Mérjenek egyenlő mércével. 
Az elmúlt testületi ülésen nem volt ilyen levél a vízdíj emelésnél.   A képviselő-testület komoly 
indokok alapján szavazta meg a közel 20%-os emelést.  
A FIDESZ-KDNP nem tudja korábbi ígéreteit betartani, aminek nem vállalja fel a 
következményét, hanem megpróbál másra mutogatni. Ebben a játszmában nem  vesznek részt, 
ezért saját álláspontjukat támogatják. 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Csúsztatás van a FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjének hozzászólásban. Valóban szereplenek a 
felolvasott számok Kóka miniszter úr levelében, csak azt nem tette hozzá, hogy ez a  
maximális árat jelenti, amiben nincs benne a kompenzáció. 
Nem igaz az, hogy mindenki 55-60 %-al fizet majd többet. Ez a gázár emelés maximális 
értéke, amely a kompenzációval csökken. Két gyermekes család esetén nettó 340 E Ft 
jövedelem mellett nincs támogatás, de ezt nem a lakótelepen élők keresik meg. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Le kell szögezni, hogy ez az áremelés nem csak a távfűtésre vonatkozik hanem mindenkire, aki 
gázzal fűt. 3-4 fős családméret alapján közel a lakosság 1/5-e, 1/6-a távfűtéses lakásban lakik, 
ott vezetik be a napirenden lévő előterjesztés tartalmának megfelelő árakat. 
Ez az arány  vonatkozik a város teljes lakosságára, mert az egész lakosságot átállították  a 
gáz fűtésre.  Most felemelik annak az árát.  
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Most szó van arról, hogy ez nem gázár emelés, csak az egyenlő támogatás megszüntetése. 
Elfeledkeznek arról, hogy augusztusban 5 % ÁFÁ-t emeltek, ami milliárdos árbevételt ad az 
állam számára. 
Most azt mondják, hogy ez a rendszer sokkal igazságosabb lesz, mert pl. az uszodának fűtését 
ezentúl nem támogatják. A miniszter úrnak van uszodája, de Kiskunhalason nem soknak van. 
 
A Magyar Állam Kincstára kiküld most 3.4 millió levelet minden fogyasztónak, amire 
válaszolnak. Mindez sok millióba kerül és nagyon megkérdőjelezi, hogy a bevallott 
jövedelmek megfelelnek  majd a valóságnak. Kétli, hogy igazságosabb rendszer tudnak így 
kialakítani, mintha mindenki megkapja a támogatást. Azok kapnak majd legnagyobb 
támogatást, akik nem érdemlik meg. 
 
Azt próbálják bebizonyítani szinte a képviselőtársai, hogy ez gázár csökkentést jelent. Nem így 
van. Az előző hónapban több mint 10%-os emelésről szavaztak, és most is a legnagyobb 
támogatási körbe tartozóknak további 3-4 %-os  emelést kell elviselniük. Nem készültek olyan 
adatok, hogy lakosság hány százalékát érinti a támogatás.  
 
A vízdíj emeléssel kapcsolatban elhangzó hozzászólásra reagálva Dr. Komáromi Szilárdnak 
azt válaszolja, hogy arra azért került ilyen mértékben sor, mert olyan feladatok voltak 
elnapolva és a mostani testületre hagyományozva, amik halaszthatatlanok. Az áremeléshez 
olyan feltételek mellett járultak hozzá ilyen arányban, hogy meghatározott fejlesztéseket kell 
teljesíteni a Kft-nek. 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Előző testületben a FIDESZ szavazását ne emlegessék, mert más helyzetben voltak és a 
körülmények is mások voltak. Nem akarnak a felelősség alól kihátrálni, de nem ők 
magyarázkodnak. 
Nem ők tehetnek róla, hogy a gázár emelést meg kell tenni. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Meglepődve hallja, hogy a pénzügyi, költségvetési és gazdasági bizottság elnöke 
támogathatónak tartja azt az előterjesztést, amelynek vonatkozásában  nem számoltak utána, 
hogy hány családot érint a támogatás. Továbbá, hogy mennyien lesznek, akik a központi 
támogatás mellett még a várostól is remélnek támogatást. 
 
Erről beszélnek, hogy  célirányosan alátámasztva meg kell nézni,  hogy lehet segíteni helyben. 
A képviselő-testület többségnek el kell döntenie, hogy az a helyzet állt elő, hogy az egész 
terhet a lakosságra  fogja áthárítani  vagy felvállal belőle valamit.  
A 20%-ost közelítő díjemelés terhét jelentősen a lakosságra hárította az önkormányzat, 
miközben nem nézték meg, hogy van-e erre a célra mozgósítható tartalék a költségvetésben. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Vízdíj megállapítása a képviselő-testület hatásköre. A távfűtési díjnál nem tehetik meg, hogy 
az ajánlott összeg alatt állapítják meg a díjat. 
Elhangzott, hogy a város segítse a terhek viselését. Mondja meg azt is képviselőtársa hogy 
honnan és miből? 
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Szabó Károly képviselő: 
 
A felhozott indokok többsége  igazságtalanságokat takarnak. A gázfűtésre történő átállás a 
70-80-as években zajlott. Nem tudták akkor, hogy mikorra fogy el a gáz.  
 
Már az is elhangzott, hogy minden igazolás a támogatás vonatkozásában igazságtalan, mert 
mindig azok voltak.Az az igaz, amire  Máté képviselő úr azt mondja, hogy igaz? 
 
Világos, hogy miről van szó. Vannak maximális árak, amit a gazdasági miniszter állapított 
meg. Szociális alapon elfogadott értékek szerint azt kifizeti a lakosság.  
Sokan a maximumot fogják fizetni. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Ezt a gázár emelést végre kell hajtani. Nem hallott javaslatot a kisebbségben lévő 
képviselőktől, hogy milyen módon lehetne kivédeni azt. 
 
Kószó János képviselő: 
 
Ők  a kisebbségben lévő oldalon minden olyan előterjesztést megszavaztak ellentétben az 
előző négy év FIDESZ-es frakciójával, ami indokolt mértékű és feltétlenül végrehajtandó 
annak érdekében, hogy a város költségvetése normális körülmények között tudjon működni. 
Nem jogos a szemrehányás.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Néhány észrevételre röviden kíván reagálni. 
A szociális támogatás, amiben a város jelentős szerepet vállalt eddig is és most is így tesz, a 
lehetőségeinek határait messze meghaladja. Az a vád, hogy nem készült fel az önkormányzat  
szociális kompenzációra, nem állja  meg a helyét. Arra nem rendezkednek be, hogy a 
költségvetés 90 %-át szociális támogatásra adják, de lehetőségeikhez képest erre a rendszerre 
eddig is felkészültek és ezután is felkészülnek.  
A kompenzáció más jogszabály által rendezett. Ennek mértékéről és formájáról mindenki 
megalkothatja saját véleményét.  A központi költségvetés is hasonló helyzetben van, mint a 
helyi önkormányzatok. Ők sem tudják szociális kompenzációra fordítani a központi 
költségvetésnek ettől nagyobb részét, mint ami a 2007 évi költségvetésben szerepel. 
 
Abban egyetérthetnek, hogy akinek nem kell, ne adjanak támogatást. Eddig mindenki kapott, 
ami nem volt igazságos.   
 
Az árak határairól nem vitatkozhatnak. Az emelés mértéke valóban nagy. Kényszerpályán 
vannak. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatót fog kiküldeni a lakosság részére, hogy  miben 
tudnak segíteni.  
 
Fentieket követően javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet-, valamint a  
lakossági tájékoztató elrendeléséről szóló határozat elfogadását. 
 
No: 8  
 



 25

 Szavazás: Nyílt  >362< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 15:23:41 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21   87.50%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 3   12.50%   12.50% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 45/2006.(XII.20)sz. 
határozatát az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2006.(XII.20.)sz. 
rendelete 

 
 
a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 

14/2004(IV.29) rendelet módosításáról. 
 
 

1.§ 
 
 

A rendelet 1.sz. mellékelte az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 

Melléklet  a 14/2004./IV.29./ Ktr.sz. rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 

Fűtési alapdíj 17.19 Ft/hó/lm3 
Melegvíz alapdíja 4.17  Ft/hó/lm3 
Vizmelegítés díja 671.60 Ft/m3 
Mért hő díja 3.437,60 Ft/GJ 
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A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2.§ 
 

 A rendelet  kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-től kell  alkalmazni.” 
 

 
 

 
247/2006.Kth 
Távhődíj emelés lakossági terheinek  
enyhítése. 
 

H a t á r o z a t 
 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
 Hivatal jegyzőjét,   hogy a  megemelkedett  energia ár következményeként várható  
 lakossági  terhek enyhítésére adható  önkormányzati támogatási lehetőségekről  
 készítsen tájékoztatót, különös tekintettel a lakhatási támogatás igénylésének 
 feltételeire. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Simon István Népjóléti osztályvezető 

 
Határidő:  2007. januári Képviselő-testületi ülés 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00007 Új napirendi pont 

 
7./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának 
felülvizsgálata, Informatikai Stratégiai hosszú távú meghatározása, a hivatali munka  
minőségjavítása.  
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A határozati javaslat módosítását ismerteti, miszerint az előterjesztett határozat 1. pontja 
változatlanul marad, amit egy új 2. ponttal egészít ki: 
 
„ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 
vizsgálja  meg a minőségirányítási rendszer szempontjából az ISO által biztosított további 
lehetőségeket.” 
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A jelenlegi 2.pont egyidejűleg 3. pontra változik. 
Ennek megfelelően kéri a határozat-tervezet elfogadását. 
 
 

Kérdések 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Érdeklődik, hogy CAF rendszer miért  nem elég a minőségbiztosításhoz, illetve milyen 
összefüggésben van az ISO rendszerrel? 
Párhuzamos rendszerek, vagy egyik magasabb rendű? Mit ír elő a Polgármesteri Hivatal 
részére a jogszabály? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elhangzó kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg CAF rendszer működik a 
Polgármesteri Hivatalban.  Részben az elektronikus ügyintézésre felkészülést  biztosítja a 
hivatalban és a kistérség vonatkozásában is.  
Egy újabb vizsgálatot rendelnek el, és ha szükség van rá, a változtatást a képviselő-testület elé 
terjesztik. 
 

Hozzászólások 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
Magyarázatot kíván adni arra, hogy miért nem fogadták el az eredeti határozatot.  
Úgy ítélték meg, hogy nem kaptak megfelelő garanciát arra, hogy a Polgármesteri Hivatal 
minőségjavítása biztosított lenne. Véleménye szerint az ISO rendszer keretében a 
minőségvizsgálatot meg kellene csinálni minél hamarabb és a hivatal szempontjából is fontos 
lenne olyan minőségirányítási rendszer kiépítése, amely nemzetközi szabványokra épül. Most 
konkrétan az ISO  9001 és 27001-es szabványra épüll. Ezzel nem bírál senkit, de egy külső 
cég bevonásával és a tapasztaltabb szakember segítségével kellene kialakítani egy rendszert, 
ami a kistérségi társulásba is illeszkedne. 
A határozat-tervezet a kiegészítéssel támogatják. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a kiegészített határozat-tervezet elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 9  
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 Szavazás: Nyílt  >363< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 15:45:01 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
248/2006.Kth 
Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági  
Szabályzatának felülvizsgálata, Informatikai Stratégia 
Hosszú távú meghatározása, a hivatali munka minőségjavítása. 
 

H a t á r o z a t 
  
1. / Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy  

- az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) felülvizsgálatát végezze el és a 
felülvizsgálattal egy időben készítse el az IBSZ-hez kapcsolódó egyéb szabályzatokat, 
különös figyelmet fordítva az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által az 
önkormányzatok részére készült útmutatóban foglaltakra. 

 
- a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiáját 2007-2013 időszakra dolgozza ki, 
különös figyelmet fordítva a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás E- közigazgatás és 
informatikai stratégiájában foglaltakra. 
 

Mindkét esetben vegye figyelembe a jelenleg folyamatban lévő és az IBSZ-t és az 
Informatikai Stratégiát is vizsgáló ÁSZ megállapításait.  

 
Határidő : 2007. március 31. 
Felelős : Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
2./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
vizsgálja meg a minőségirányítási rendszer szempontjából az ISO által biztosított további 
lehetőségeket.   

 
3./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban vizsgálja meg az 1. pontban megjelölt témakörökhöz kapcsolódóan a 2007. évi 
költségvetés vonatkozásában a bevezetéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésének 
költségvetési vonzatát.  
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kozsuch Mihály Informatikai csoportvezető 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00008 Új napirendi pont 
 
8./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Halasi  Városüzemeltetési Igazgatóság megszüntetése és feladatainak a 
TÖV Kft-hez történő átadása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ismerteti, hogy  a határozat-tervezet 2. pontjában szereplő „maradéktalan” szó pénzügyi, 
költségvetési és gazdasági bizottság által javasolt törlését elfogadja, így arról külön nem 
szavazat. 
 

Kérdések 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Átadás-átvétellel kapcsolatban mikorra tervezik a teljes eszköz felmérést, a rovancsolást és a 
teljes leltározást? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az előterjesztés szerint a végső munkákat be kell fejezni 2007. március 31-ig. Addigra a 
leltározásnak is meg kell lennie és az eszköz felmérésének is. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Javasolja, hogy folyamatosan kezdődjön meg a tevékenység  átadása a TÖV Kft-hez. Ne 
várjanak ezzel 2007. március 31-ig. Kezdjék meg egy társasági szerződés módosításával, 
vegyék be azokat a tevékenységeket a TÖV Kft-hez, amelyek alapján már most tud 
gazdaságosabban tevékenykedni, mint a jelenlegi HAVI. Ez  a határozati-javaslatban 
szerepelő feladatsorba bele is fér. 
 
Halász Balázs képviselő: 
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Csapadékvíz rendszer kezelése kerüljön át a HALASVÍZ Kft-hez. Jobb helye lenne ott, mert ez 
a cég fel van erre készülve. 
 
Kószó János képviselő: 
 
A TÖV Kft tevékenységébe az ÁFA visszaigénylés miatt csak azokat a tevékenységeket 
érdemes átemelni, amelyek bevételt szerző tevékenységek. Bevételt szerző tevékenység után 
kérhető vissza ÁFA.  
A HALASVÍZ Kft-nél van hajlandóság a csatorna kezelés átvételére. A zárt rendszerű 
csapadékvíz elvezető csatornarendszer kezelését üzleti alapon átveszik. 
  
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Szeretné a leltár minél hamarabb történő elkészítését, hogy elejét vegyék annak a 
szóbeszédnek, hogy onnan kikerülnek vagy kicserélődnek eszközök.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Biztos abban, hogy valamennyi munkatársa fegyelmezett és a vonatkozó jogszabályoknak  
megfelelően végzi munkáját. Még a feltételezést is visszautasítja, hogy lopnak. 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő: 
 
Nem akart megsérteni senkit, de  „nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja” mondja a 
közmondás. 
Szándéka, hogy ne adjanak alapot a szóbeszédre és inkább tegyék meg minél hamarabb a 
leltározást. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Határozottan elutasítva a kérelmet megerősíti, hogy nem tér megalapozatlan mezsgyék 
követésére. Ha konkrét tudomása van valamiről a képviselőasszonynak, azt jelentse be. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A Halasi Városüzemeltetési Igazgatóságtól 39  közalkalmazott kerül át társasági formában. A 
törvénynek megfelelő időtartamig részesüljenek a közalkalmazottaknak járó előnyökben, de 
ezt követően igazságtalannak ítéli a többi ott dolgozóval szemben azt. 
Az átszervezés során bizonyos feladatokat nem érdemes a TÖV Kft-nek átadni, pl. ahol ÁFA 
visszaigénylésre nincs lehetőség.  
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslatával együtt – amit előterjesztőként 
befogadott- és a 2.) pontból a „ maradéktalan” szó kihagyásával, elfogadásra ajánlja a 
határozat-tervezetet. 
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No: 10  
 

 Szavazás: Nyílt  >364< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 15:57:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

249/2006.Kth 
Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság megszüntetése 
és feladatainak a TÖV Kft-hez történő átadása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

 

1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a fenntartásában működő Halasi 
Városüzemeltetési Igazgatóságot ( továbbiakban : HAVI ) jogutód nélkül 2007. március 31. 
nappal megszünteti. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A.§ 
alapján, az e törvény hatálya alól kikerülő és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá kerülő 
dolgozók szerzett jogát biztosítja, kivéve a MÁV utazási igazolványt. 
 
2./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a HAVI megszűnésével egy 
időben az intézmény feladatait az önkormányzati egyszemélyi tulajdonú TÖV. Kft-nek adja át. 
Felhatalmazza a TÖV KFt. ügyvezetőjét a társasági szerződés módosításának elkészítésével.  
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a HAVI  intézmény megszűntetésével 
kapcsolatos okiratok a előkészítésével, a közalkalmazotti munkajogi jogviszonyok 
megszűntetésével, munkajogi jogutódlással kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a HAVI és a TÖV. Kft. Igazgatóját, hogy a 
megszüntetendő intézmény feladatainak átvételével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, 
vagyonátadási feladatokat és az ott dolgozókkal kapcsolatos munkajogi vonatkozású 
feladatokat készítse elő. 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznú és közcélú 
foglalkoztatással kapcsolatos megállapodás tervezeteket készítse elő. 
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6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet 
előkészítése során a határozati pontokat vegye figyelembe. 
 

7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az önkormányzat  vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000.(02.29.) és a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.) 
rendeletek módosítását készítse el.  
 
8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a HAVI  intézmény megszűntetésével 
és a feladatainak a TÖV Kft-nek történő átadásával kapcsolatos előkészítést kísérje 
figyelemmel és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket terjessze a soron következő 
testületi ülés elé. 
 
Határidő: folyamatos, a végleges döntések, rendelet módosítások a költségvetési 
rendelet  elfogadásakor kerüljenek napirendre. 

 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Nagy Péter HAVI igazgató 
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető 

 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00009 Új napirendi pont 

 
9./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: Orvosi ügyelet diszpécserszolgálat működtetésére  megbízási szerződés. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Kristóf Sándorné aljegyző: 
 
Ismerteti, hogy az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság módosító javaslatát 
egyeztette a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezettel, aki egyetértését adta. 
A módosítás szerint rögzítésre kerül, hogy a háziorvost a szolgálatirányító csak a 
jogszabályban felsorolt feladatkörébe tartozó munkára kötelezheti. 
 
Dr. Szász Éva Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke: 
 
A bizottság  javaslatának ismertetése során sérelmezi, hogy őt nem értesítette az 
önkormányzat, hogy Dr. Simon Marianna a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet 
orvosigazgatója Kiskunhalason járt a megbízási szerződés aláírása céljából. 
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Január elején az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság valamint 
Környezetvédelmi, Mezőgazdasági lés Kistérségi Bizottság egy közös ülést kíván létrehozni az 
összes érintett részvételével, hogy megtárgyalják az ügyeletet, mert ez így nem fog működni, 
annak ellenére, hogy az orvosok még nem írták alá a szerződéseket. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Sajnálatosnak tarja, hogy kimaradt a határozatból, hogy a szerződés csak 3 hónapra szól. 
Márciusban újra kell, hogy  tárgyalják az ügyelet diszpécserszolgálatának működését, mert a 
jelenlegi rendszer senkinek nem jó. 
Nem tudják, hogy a háziorvosok mit szeretnének, de átalakítás előtt áll a kórház,  a mentők az 
orvosi kamara jogállása is. 
Az önkormányzatnak pedig kötelessége egy működőképes rendszer kialakítása. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
Az orvosi hivatás nagy dolog és erős lobby erővel rendelkezik. Az önkormányzattal kötött 
szerződések is legalább olyan erősek. Ez kölcsönös érdek. 
Várja az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságtól, hogy erre a rendszerre 
kidolgozzon egy  jobb javaslatot. Nem zárkózik el előle. 
Azt kevésbé tartja elfogadhatónak, hogy a háziorvosokkal rendszeresen összeütközésbe 
kerülnek. Az orvosoknak az ügyeleti rendszert el kell látniuk, vannak vonatkozó jogszabályok 
amit be kell tartaniuk.  
Az biztos, hogy kistérségi szinten is el kell látni az ügyeleti rendszert, amire a forrás oldal 
biztosított és a technikai feltételek is adottak. 
 
Fentieket követően a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 11  
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 Szavazás: Nyílt  >365< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 16:04:21 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               24 100.00% 100.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               24 100.00% 100.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 0       0.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

250/2006.Kth 
Orvosi ügyelet diszpécserszolgálat működtetésére 
megbízási szerződés. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal 
jóváhagyja az Önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat között létrejött megbízási 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Kristóf Sándorné aljegyző 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

 

Megbízási szerződés 
Központi Orvosi Ügyelet közös diszpécserszolgálatára 

 

Mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 
Hősök tere 1.), továbbiakban, mint Megbízó, másrészről az Országos Mentőszolgálat, 
képviseletében: Dr. Gorove László mb. főigazgató (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22.) 
továbbiakban, mint Megbízott között, a Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás központi 
ügyelet diszpécserszolgálati feladatainak ellátására az alábbiak szerint: 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat 2007. január 1-től a Megbízó által működtetett központi 
ügyeletre érkező hívások fogadásával, elbírálásával, indokolt intézkedések megszervezésével, 
az ügyelet illetékességi területén (Balotaszállás, Harkakötöny, Kiskunhalas, Kisszállás, 
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Kunfehértó, Pirtó, Zsana települések közigazgatási területén), a vonatkozó szakmai szabályok 
alapján. A feladat ellátásáért felelős: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet (Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 15-17.) képviseletében Dr. Simon Marianna DAR orvosigazgató.  
 
A Megbízott diszpécserszolgálatot ellátó vezetője fogadja a 77/522-078-as telefonszámon 
érkező ügyeleti megkereséseket, a központi ügyelet mindenkori munkarendjének megfelelően, 
az alábbiak szerint: 

Hétköznapon 
- felnőtt ambulancia  : 19.00 – 07.00 óra, 
- gyermek ambulancia  : 16.00 – 07.00 óra, 
Szombat, vasárnap, ünnepnap 
- felnőtt    : 07.00 – 07.00 óra, 
- gyermek   : 07.00 – 07.00 óra. 

 

A fent megjelölt telefonszámhoz szükséges technikai feltételeket a Felek kölcsönösen 
biztosítják. 
 
Felek kijelentik, hogy a Megbízott felelőssége nem terjed ki az orvosi ügyelet által, a 
helyszínen végzett orvos szakmai munka illetve az ügyeleti rendelőben végzett szakmai 
tevékenység szervezésére.  
 
A Megbízott folyamatosan biztosítja a feladat felvételéhez, rögzítéséhez szükséges 
segédanyagokat. 
 
OMSZ az URH rendszert, Kiskunhalas Város Önkormányzata az ügyeleti kocsiban a 
mobiltelefont biztosítja. GPS rendszer kiépítése előtt a Felek a költségmegoszlásról további 
egyeztetést folytatnak. 
 
Megbízó kötelezi kivonuló szolgálatot teljesítő személyzetét a Rádiózási Szabályzat 
betartására, melyre a Megbízott elvégzi az érintettek számára szükséges oktatást. 
 
A Megbízó fentiekben megfogalmazott és a továbbiakban részletezett feladat ellátásáért bruttó 
350.000,- Ft/hó, azaz háromszáz-ötvenezer Ft/hó díjazást fizet az OMSZ (Magyar 
Államkincstár 10032000-01491687) számlájára. A tárgyhavi teljesítést követően kiállított 
számla összegét Megbízó 15 napos átutalással egyenlíti ki. 

Felek a működési rend vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg:  

9.1. A kivonuló ügyeleti ellátás optimális működése érdekében, szervezési kérdések 
tekintetében a mindenkori diszpécserszolgálat vezetőjének utasításai a mérvadóak. 

9.2. A mentőállomás diszpécser szolgálatának vezetője a telefonon illetve általa 
személyesen vett feladatokat rögzíti és a szakmai kritériumok alapján felállított 
sürgősség függvényében „Azonnal”, „1 órán belül”, „3 órán belül” teljesítendő 
feladatként átdiktálja az orvosi ügyelet munkatársának, - járóbetegként rendelőbe 
hívja, orvosi tanács szüksége esetén az ügyeletes orvost kapcsolja, több feladat esetén 
megjelölve a végrehajtás sorrendjét is. A kivonulást teljesítő egységet az URH rádión 
is riaszthatja. 

9.3. A szervezés során a diszpécserszolgálat vezetője az orvosi ügyelet aktuális 
kapacitásának figyelembe vételével hozza meg döntését. Amennyiben a beérkező 
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ügyeleti hívás a kivonuló egység kompetenciáját meghaladja, úgy a megfelelő szintű 
mentőegység riasztásáról is dönt. 

9.4. Amennyiben az orvosi ügyelet a már átvett feladatot nem vagy késve tudja teljesíteni, 
ennek tényét, okát annak létrejöttekor köteles jelezni a diszpécserszolgálat vezetője 
felé, aki ezt dokumentálja és meghozza a szükséges intézkedést. 

9.5. A feladat átadásának tényét, annak időpontját és az átadó ill. átvevő személyek nevét 
mind átadó, mind pedig a feladat vevője saját dokumentációjában rögzíteni köteles. 

9.6. A kivonuló egység a szolgálat kezdetéről, a szolgálat végéről, a feladat teljesítésének 
megkezdéséről és a feladat elvégzéséről a diszpécserszolgálat vezetője felé jelentést 
tesz. A kivonuló ügyeleti egység csak a diszpécserszolgálat vezetőjének intézkedésére, 
és annak tudtával vonulhat ki. 

9.7. A folyamatos gyógykezelésre (injekciózás) szoruló betegek ellátása idején az egység 
azonnali riaszthatóság céljából az elérhetőséget biztosítani kell.  

9.8. A szolgálati idő alatt, az orvosi ügyelet illetékességi területén belül, a diszpécser 
szolgálat vezetője az ügyeletet teljesítő orvost az egészségügyi ellátás folyamatos 
működésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.) ESzCsM. sz. 
rendelet 15.§-a (9) bekezdésében meghatározott esetekben riaszthatja. 

9.9. Az ügyeletre érkező személyes bejelentés illetve saját észlelés esetén az ügyelet 
alkalmazottja továbbítja a megkeresést a diszpécserszolgálat vezetője felé a 
tudomására jutott információkkal együtt, a feladat elvégzésére történő riasztás a 
diszpécserszolgálat vezetőjének a kompetenciája. 

9.10. Felek megállapodnak, hogy szakmai és szervezési tapasztalataikat előzetesen 
egyeztetett időpontban a Megbízó részéről Dr. Bús Imre kollegiális vezető, a 
Megbízott részéről a DAR orvosigazgatója, vagy az általa kijelölt személy (Dr. Pajor 
Lajos) részvételével egyeztetik. Továbbá lehetőséget biztosítanak egymásnak a vitás 
szakmai kérdések egyeztetés útján történő megoldására. 

9.11.  A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy tárgyhót megelőző 28-ig az elkészített 
ügyeleti beosztást átadja Megbízott részére.  Az ügyeleti beosztás változásáról is 
köteles értesítéssel élni. (Kapcsolattartó: Nagy József) 

 
Jelen megbízási szerződés időtartama a Megbízott és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
között 2006. április 26-án létrejött megállapodás szerinti központi orvosi ügyelet 
működésének kezdőnapjáig tart. 
 
 
Felek kijelentik, hogy a fenti szerződésben foglaltakat jóhiszeműen értelmezik, vitás kérdés 
esetén a megegyezést szem előtt tartva elsősorban egyeztetés útján kívánják azt rendezni és 
csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Felek kölcsönösen kijelentik, 
hogy egymás tevékenységére vonatkozóan a közvéleményt csak előzetes egyeztetést követően 
tájékoztatják. Felek humánerőforrásaikat kölcsönösen tiszteletben tartják. 
Jelen együttműködési szerződésből eredő jogviták elbírálására a Felek a Kiskunhalasi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
13) Amennyiben 11) pontban foglaltak eredménytelenek, abban az esetben a Felek az 
alábbiak szerint nevesítik a legfontosabb rendkívüli felmondási okokat:  

- Szerződésszerű teljesítés esetén a díjat határidőre Megbízó nem fizeti meg, 
- A szolgálatvezető utasításának megtagadása, 
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- Felek az ügyeleti beosztásban meghatározott időszakban nem állnak 
folyamatosan rendelkezésre, 

 
14) Jelen megállapodás Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő Testületének 
jóváhagyását követően lép hatályba. 
Fentieket, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írtuk alá: 
Kiskunhalas, 2006………………………. 
 
 

……………………………………    
 ……………………………………  
               Dr. Simon Marianna     Dr. Várnai László 
       Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet     Kiskunhalas Város 
   orvosigazgató             Önkormányzata 
 

Tudomásul vettem: 
 
…………………………………. 

Dr. Bús Imre 
kollegiális vezető 

 
 
……………………………………    
 …………………………………….. 
Ellenjegyző        Ellenjegyző 
Pintér Lajios DAR gazd. vez.     Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
Jóváhagyom : Budapest 2006………………………. 
 
 
………………………………….. 
Dr. Gorove László  
Országos Mentőszolgálat 
Mb. főigazgató     
 
Ellenjegyezte: 
 
…………………………………… 
Kaszai Imre 
Országos Mentőszolgálat 
mb. gazdasági Főigazgató h. 
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00010 Új napirendi pont 
 
10./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Polgármester Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságában meglévő tagságához 
hozzájárulás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Dr. Várnai lászló  polgármester: 
 
Bejelenti érintettségét és azt, hogy nem vesz részt a szavazásban. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 

Dózsa Tamás Károly  képviselő: 
 
Kéri, hogy a polgármester úr megbízásának támogatása esetén képviselje a várost, mert 
másfél héttel ezelőtt a Csipke Hotelben egy közmeghallgatás volt e vonatkozásban, ahol a 
települések polgármesterei vettek rész, de Kiskunhalast Faggyas Szabolcs természet és 
környezetvédelmi referens képviselte. Érthetetlennek tartja, hogy a polgármester úr miért nem 
tudott ezen részt venni. Az ügyrendi bizottság véleménye szerint is Kiskunhalas fajsúlyos 
település a beruházásban. 
Sérelmezi továbbá azt is, hogy a fent említett közmeghallgatásról a képviselők nem tudtak. 
Egy sms nyomán mentek el Pajor Kálmán képviselő úrral erre a fontos rendezvényre. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén, a vitát lezárja. 
Az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy a projektről már igen sokszor kapott 
tájékoztatást, továbbá a közmeghallgatást sem a Felügyelő Bizottság tagjainak, hanem az 
érintett halasi lakosságnak tartották. Nem ez a helye az informálódásának. 
A Felügyelő Bizottság tagja a társaság gazdálkodásáért felelős.  
Feltehetően ezt nem tudják, de ő a helyszínen szokott tájékozódni a beruházás állásáról.  
Még lesz egy-két hasonló közmeghallgatás a lakosság tájékoztatása érdekében a jövőben. 
 
A szerencsés az lenne, ha már működne a hulladék feldolgozó, amire 2002 óta várnak. 
 
Fentieket követően a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 12  
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 Szavazás: Nyílt  >366< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 16:11:25 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
251/2006.Kth 
Polgármester Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságában  
meglévő tagságához hozzájárulás. 
 

H a t á r o z a t 
 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
 szóló 1990.évi LXV. tv. 33/A. § (2) bekezdése b) pontja alapján hozzájárul, hogy dr. 
 Várnai László polgármester a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
 Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nél  felügyelő bizottsági tag legyen. 
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Dr. Várnai László polgármester 
Illés Tibor Homokhátsági Regionális Zrt. Vezérigazgatója 
 6640 Csongrád Kossuth tér 7. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00011 Új napirendi pont 

 
11./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: VAKÁCIÓ Kht. részére önkormányzati kezességvállalás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok  mellékleve. 
 
 

Kérdések 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >367< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 16:12:19 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
252/2006.Kth 
Vakáció Kht. részére 
önkormányzati kezességvállalás. 
 
 

H a t á r o z a t 
  
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas Város 
 Polgármesterét, hogy a Vakáció Kht. pénzintézeti hitelfelvételéhez Kettő millió forint 
 valamint járulékai mindösszesen maximum kettőmillió-egyszáztizenhétezer 
 összeghatárig a kezességi szerződést aláírja. 
 Ezzel egyidejűleg a 352/2005 Kth. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00012 Új napirendi pont 

 
12./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Szegedi úti laktanyák megvásárlásának visszavonása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Tudomása szerint több mint 20 millióért őrzik évente ezt az objektumot amivel átvétel esetén 
számolnia kell az önkormányzatnak. 
Jó lenne, ha egy vállalkozó hasznosítaná ezt a területet. 
Az ingatlan-nyilvántartóban csak egy folt szerepel a terület helyén, ezért aztán bármelyik 
építményt a tulajdonos lebonthat időközben. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Megjegyzi, hogy azért van folt a terület helyén, mert a lakatanya titkos terület volt, amit nem 
jelöltek a térképen. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Az ingyenes megszerzés további igényét tartsák fenn, ezt a Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági Bizottság is igényelte. Az épületegyüttes jelenlegi állapotában a bizottság egy 
része szerint semmire nem alkalmas, ezért  ingyen sem tartották jónak annak megszerzését. 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén is felmerült, 
hogy nem akarnak költségeket szerezni az önkormányzat részére az ingatlan megszerzésével. 
Ingyenes megszerzést  támogatnak. Az vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze, hogy hasznosító 
vállalkozó hiányában van-e erre szüksége az önkormányzatnak. 
 
Jekő Attila képviselő: 
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Annak tudatában vannak valamennyien, hogy csak akkor érdemes megszerezni ingyenesen a 
tulajdont, ha van rá hasznosítást végző vállalkozó. Most van Európai Uniós források 
megszerzésére lehetőség. Tudomása szerint a Bács-COOP Kft is ezt próbálta meg, amikor a 
hasznosításra jelentkezett. 
Már a környékben van erre hasonló példa.  
Javasolja, hogy a pályázati lehetőség kihasználása érdekében vállalkozói csoportokkal vegyék 
fel a kapcsolatot, mert 2013-at követően már  nagyon kicsi a lehetőség a hasznosításra. 
 
Weiszenberger László képviselő: 
 
Kistérségi megbízottként egy felmérést készített, amelynek eredménye alapján az ingyenes 
tulajdonszerzésnek feltételéül szabják, hogy az objektum hasznosításával kapcsolatban 
elképzelés legyen. 
 
Dr.Várnai László polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a  vitát elzárja. 
Az észrevételekre reagálva elmondja, hogy a szóban forgó laktanyát 2001-ben zárták be. 2005 
végén kezdett először az önkormányzat a tulajdonjog megszerzésével foglalkozni, amikor  
valóságos vállalkozói igény látszódott. Nem akartak az őrzésre  költeni, de ezután sem 
akarnak. Amikor megjelenik a vállalkozói igény, ismét igénylik a tulajdon visszaszerzését. 
 
Fentieket követően a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 14  
 

 Szavazás: Nyílt  >368< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 16:21:04 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 
 

 

 
 
 
 



 43

253/2006.Kth 
Szegedi úti laktanyák megvásárlásának 
visszavonása. 
 

H a t á r o z a t 
 

 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi 
 Minisztérium kezelésében lévő kiskunhalasi 6012/2; valamint a Magyar Állam tulajdonában 
 és a Magyar Honvédség Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság kezelésében lévő 
 kiskunhalasi 6012/4 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok megvásárlására vonatkozó 
 szándékától forrás hiányában eláll, ennek értelmében az e tárgyban hozott 16/2006. Kth.; 
 valamint 157/2006. Kth. számú határozatait visszavonja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00013 Új napirendi pont 
 
13./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Szép utca és Huszár utca  forgalmi rendjének megváltoztatása. 
 
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: 15  
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 Szavazás: Nyílt  >369< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 16:21:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               22 100.00%   91.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               22 100.00%   91.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 2       8.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

254/2006.Kth 
Szép utca és Huszár utca forgalmi rendjének  
megváltoztatása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 

  
 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elrendeli a Szép utca és a Huszár utca 
 kereszteződésében a forgalmi rend megváltoztatását úgy, hogy a Szép utcán haladó 
 járműforgalom kapjon elsőbbséget. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00014 Új napirendi pont 

 
14./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Városközpont bővített tartalmú engedélyezési tanulmányterv 
szerződéskötése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 

 
Hozzászólások 

 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az előterjesztés nem csak a belváros közlekedéséről szól, de a leglényegesebb fejezetének ítéli 
azt. A megbízott tervező konzorcium azt az álláspontot képviseli a belvárosi körforgalomban, 
amit ők is támogatnak és kértek annak első felmerülésénél is. 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
A Településfejlesztés, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén  a határozat-
tervezet elfogadásának támogatásáról döntöttek.  
Pajor Kálmán a bizottság elnöke nem azt ismertette a bizottság véleményeként. Kéri, hogy a 
bizottsági döntést ismertesse, ne a saját véleményét. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Sajnálja, ha a képviselőtársa úgy szavazott, hogy nem ismerte a háttér anyagot, ami 
megtekinthető volt a bizottsági ülésen. Ez az anyag mind a három ajánlatot tartalmazta, 
amelyek közül egy  ajánlattevő visszalépett. 
A Mezey Mérnöki  Iroda és a VÁTERV konzorcium ajánlata állt rendelkezésre. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A háttéranyag nem a belváros körforgalmáról szól. A tervezők közül pedig azért választották 
az előterjesztésben szereplőt, mert ők ajánlották a kedvezőbb árat. 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
A bizottsági ülésen javasolta, hogy a tervezési területet pontosítani kellene.  
A beruházás összege igen magas, mintegy 4 milliárd Ft értékű. Szeretné tudni, hogy a 
pénzforrás hogyan épül fel? 
 
Pajor Kálmán (ÜGYREND)képviselő: 
 
Még nem fogyott el a második felszólaláshoz engedélyezett 2 perce, ezért egy mondatot 
szeretne még elmondani. 
 
A Mezei Mérnöki Iroda illetve a VÁTERV konzorcium terve is tartalmaz körforgalmat, csak 
nem a városháza elé, hanem egyéb helyeken. Nem a körforgalomról szól a vita valóban, 
ismeri el. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Meg kellene  várni a  terv elkészítését, mert olyan dolgokról beszélnek, ami még nincs. 
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A források felépüléséről azt a tájékoztatást adja, hogy a Dél-alföldi Regionális Operatív 
Programban prioritásként szerepel  a belvárosok rekonstrukciója, ezért készült az 
előterjesztés is.  
A pályázat feltétele a mindenre kiterjedő pontos tervdokumentáció. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Kéri a figyelmet a második 2 perces hozzászólás idejének megfelelő méréséhez, mert ha pár 
másodperc marad, akkor is szót kell adni a képviselőnek az SZMSZ szerint. Korábban ő sem 
kapott harmadszor szót, pedig 30 másodperce megmaradt. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja. 
 
Az elhangzó észrevételekre reagálva elmondja, hogy a forrás oldalon 20% önrészre 
számítanak, a többit Európai Uniós forrásokból, részben pedig az azt kiegészítő hazai 
forrásból egészítenék ki. 
A város vonatkozásában közel 20 milliárdnyi programot állítottak össze. Feltételezve a 20% 
önrészt, az 4 milliárd saját erő, ha minden megvalósulna. Ennyi pénze nincs az 
önkormányzatnak, ezért pályázatot nyújtanak be saját forrásra, ha lehetőség nyílik erre. 
2007-ben erre nincs lehetőség, mert csak különösen hátrányos helyzetű települések 
pályázhatnak. 
Bizonyos tárgyalásokat már folytattak bankokkal, akik hajlandóak lennének megfinanszírozni 
a forrás részt általában az önkormányzatoknak, nem csak Kiskunhalasnak. 
A jelenleg meglévő tartozásokból is szeretnének lefaragni  pozitív  szerződések kötésével, ami 
előnyös az önkormányzat számára. Erre vonatkozóan folynak tárgyalások. 
Ezt akkor tárja a képviselő-testület elé, ha döntési fázisba jutnak. 
 
Fentieket követően a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 16  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >370< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 16:37:26 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
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255/2006.Kth 
A városközpont bővített tartalmú engedélyezési 
tanulmányterv szerződéskötése. 
 

H a t á r o z a t 
 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bethlen 
 Gábor tér, a Hősök tere, a Május 1. tér és a belváros rekonstrukciójára irányuló, 
 bővített tartalmú engedélyezési tanulmányterv tervezési munkáinak elvégzésére 
 tervezési szerződést  kössön a Váterv 95 Kft. és a Mezey Mérnök Iroda által alkotott 
 konzorciummal, azok  2006. novemberében kelt tervezési árajánlatában foglaltak 
szerint, 6.150.000.-Ft + 20% Áfa tervezési díjért. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth Péter főépítész 

 
Határidő:  azonnal 
elelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00015 Új napirendi pont 

 
15./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Radnóti u.10. sz. alatti 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: 17  
 
  



 48

 Szavazás: Nyílt  >371< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 16:38:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 

256/2006.Kth 
Radnóti utca 10. sz alatti lakás 
megvásárlási kérelme. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kállai Katalin részére; Kiskunhalas, Radnóti u. 
10. sz.  alatti a 827/A/1 hrsz-ú ingatlanon lévő lakást 7,5 millió Ft áron  értékesíti. 

 Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető, általa: 
Kállai Katalin Kiskunhalas, Radnóti u. 10. 
Dr. Fődi István TÖV KFT. ügyvezető 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

00016 Új napirendi pont 
 
16./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Nyúl u. 2. szám alatti lakás megvásárlási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
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Hozzászólások 

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

 Szavazás: Nyílt  >372< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 16:40:05 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

257/2006.Kth 
Nyúl u. 2. szám alatti lakóépület  
megvásárlási kérelme.  
 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Árvai Ferenc részére; a Kiskunhalas, Nyúl u. 
2.sz. alatti  3579 hrsz-ú, lakás ingatlant 10.670.000 Ft áron értékesíti. 

 Egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető, általa: 
Árvai Ferenc Kiskunhalas, Nyúl u. 2. sz. 
Dr. Fődi István TÖV Kft. ügyvezető 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00017 Új napirendi pont 

 
17./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA. 
 
 Napirend tárgya: 0846/43 hrzs-ú út térítésmentes átvétele. 
 
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: 19  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >373< Egyszerű 
 Ideje:2006.12.18 16:41:31 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 

258/2006.Kth 
0846/43 helyrajzi számú út  
térítésmentes átvétele. 
 

H a t á r o z a t 
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 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a kiskunhalasi 0846/43 helyrajzi 
 szám  alatt felvett 3655 m2 területű, út művelési ágú ingatlan térítésmentes 
 átvételéhez. 

 Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető, általa: 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00018 Új napirendi pont 

18./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Csatornahálózat tulajdonjog átadásával kapcsolatos szerződésmódosítás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Az előterjesztés közel 200 milliós vagyon átadásáról szól, és a Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági Bizottság az ülését megelőzően kapta meg azt megtárgyalásra. 
Az előterjesztés mellett kaptak egy emlékeztetőt is. Azon szerepelnek a tárgyaláson részt 
vevők. A tárgyalás Budapesten volt 2006. december 11 –én-, a Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági Bizottsági  ülése 3 nappal később volt.  
Ezen a tárgyaláson  a bizottság részéről is  jelen kellett volna lennie valakinek véleménye 
szerint. Kószó János nem a bizottság részéről, hanem a polgármester út  megbízásából vett 
részt a tárgyaláson. Számára ezek furcsa dolgok, csupa kérdés, de bízik abban, hogy a 
szokásjog megváltozik ezekben is. Reméli, hogy a közel jövőben lesznek olyan változások, 
hogy  a mutyizás kategória lelassul Halason, mert az idei választásokon a korábbitól eltérő 
eredmények születtek.  Minden hasonló esetben a fentiekben elmondottakat  véli felfedezni. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A mutyizást és a lopást egyszerűen kikéri magának. Kéri, hogy ezeket a megjegyzéseket, 
gyanúsítgatásokat hagyják abba. Kiskunhalas Város teljes jogkörrel megválasztott 
polgármestere és azokat bízza meg a tárgyalásokon való részvétellel, akit jónak lát, akiben 
megbízik. 
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Egyébként minden döntést ideterjesztenek a képviselő-testület elé. Amennyiben még nincs 
olyan felkészültsége, hogy ezt át tudja látni, akkor ne másban keresse a hibát. 
Hasonló megjegyzést a jövőben nem akar hallani, vagy becsületsértésért feljelentést tesz. Ez 
eddig nem volt szokás ebben a képviselő-testületben. Nem felelőtlen emberekkel ülnek 
szemben a képviselő-testületbe többségként bekerült  képviselők. 
Amennyiben informálódni akar  Dózsa Tamás Károly képviselő, keresse meg őt és kérdezzen.  
Az előterjesztés tartalma mindenki számára világos. Nem károsodott az önkormányzat, hanem 
220 millióval gyarapodott a vagyona. 
Ennek  meg nem értése nem jogosítja fel a képviselő urat a rágalmazásra. 
 
Dózsa Tamás Károly (ÜGYREND)képviselő: 
 
Itt nem az anyag szakmaiságáról van szó. Ahhoz, hogy megfelelő döntést hozhassanak 
korábban kell megkapniuk az előterjesztést a bizottsági ülés előtt. 
Nem tud akkor már bemenni a polgármester úrhoz informálódni, mert a bizottsági ülés 
megkezdődik. Arra törekszik, hogy minél több információt gyűjtsön, hogy minél korrektebb 
döntést tudjanak hozni a város javára. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Figyelmébe ajánlja a képviselőnek, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/1999(III.10) sz. rendelet 20.§ (12) bekezdése értelmében: 
„ Ügyrendi kérdésben a képviselő bármikor maximum 2 percben szót kérhet, melyről a 
képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.” 
Javaslat nem hangzott el, tehát a hozzászólás nem minősül ügyrendinek. Legközelebb akkor 
kérjen ügyrendi kérdésben felszólalási lehetőséget, ha megszavaztatható javaslata van. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Sérelmezi, hogy a döntések előkészítésébe nem vonja be kellőképpen a többséget jelentő párt 
képviselőit a polgármester úr. Ezt mondta el az előtte szóló Dózsa Tamás Károly is. A válasz 
visszautasító hangnemét kifogásolja, mert  megegyezést és kölcsönös együttműködést hirdetett 
meg a polgármester úr a választást követően. A válaszadáskor használt hangnemet kikéri   
magának. 
Kéri, hogy a jövőben jobban vonja be a többségben lévő képviselőket a döntés előkészítésébe. 
 
Zuschlag János képviselő: 
 
2006. október 1-jén megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 
követően  a városnak lett egy szocialista polgármestere és  egy FIDESZ-es alpolgármestere. 
Mindketten részt vesznek minden  hétfő reggel a Polgármesteri Hivatalban a kabinet ülésen, 
ahol valamennyi önkormányzati döntést igénylő feladatot megbeszélnek. 
Amikor tájékozódni akarnak a döntések előkészítéséről, akkor azt az alpolgármesterüknél 
megtehetik, mert ő mindenről tud.  
Azt azonban minden szocialista képviselő nevében visszautasítja, hogy bárki mutyizna, vagy a 
többséget meg akarná kerülni. Értelmetlen dolog lenne, mert a többséget a FIDESZ frakció 
alkotja. 
Van egy munkamenet és a polgármester úr megbíz bizonyos embereket a képviseletre, vagy a 
tárgyaláson való részvételre.  Kószó János évek óta mindenki megelégedésére tesz eleget ilyen 
megbízásoknak. Ehhez a polgármester úrnak joga van. Amennyiben ennek eredményével nem 
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értenek egyet, a bizottsági üléseken elmondhatják illetve a képviselő-testületi ülésen 
dönthetnek másképpen. Mindezt a frakció ülésen előzetesen meg lehet beszélni. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Véleménye szerint is a bizalom az egy nagyon fontos dolog. Képviselőtársa sem teszi meg ezt 
a hozzászólását, ha valóban időben érkezik meg az előterjesztés a  bizottsági ülésre. 
Függetlenül a döntés milyenségétől, kérik az időbeni tájékozódási lehetőség biztosítását. 
Véleménye szerint is hangosabban válaszolt a polgármester úr, ami elfogadható ha sértést 
érzett, de az nem fogadható el, hogy viszont sértett. Nem csak képviselőtársát, hanem 
valamennyi FIDESZ-KDNP képviselőt megsértette. Senki nem került be véletlenül a 
testületbe, hanem a választók akaratából. 
 
Horváth Etelka  képviselő: 
 
Mai ülésükkel ( második ebben a ciklusban) sikerült a legmélyebbre süllyedni a közéletben. 
Két olyan állítás hangzott el, ami becstelenséggel, csalással, lopással vádol intézményt, 
hivatalt közvetetten polgármester urat. 
Polgármester úr kifakadását megérti és azt a kijelentését is, hogy becsületsértési eljárást indít 
el hasonló alkalommal. Ő már most megtenné azt.  Az elhangzott vélemény, az tökéletesen 
alkalmas valakinek a becsületét aláásni. Az a felelősség, amit a választópolgároktól kaptak, 
azzal is jár, hogy olyan kijelentéseket a nyilvánosság előtt nem tesznek, amely esetleg más 
ember becsületét aláássa. Reméli, hogy ezek a kijelentések nem érik el ezt a célt, mert a város 
polgárai felnőttebbek annál, minthogy a gyanúsítgatásoknak alapot adjanak. 
Nem ezért vannak itt! Amennyiben valaki informálódni akar a Polgármesteri Hivatalban 
bármikor megteheti. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Amennyiben a  képviselő-testületi ülést néző állampolgárokat megkérdeznék, nem tudnák, 
hogy miről vitatkoznak. 
Az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy mindig igyekeztek az előterjesztésről beszélni. 
Most sikerült a tárgytól eltérni. Egyetért Horváth Etelka véleményével, bizony mélyrepülésben 
vannak már a második alkalommal. 
Véleménye szerint át kellene tekinteni a ’90-es évek jegyzőkönyveit, amelyek hasonló stilusban 
zajlottak. Nem lenne jó, ehhez visszatérni. 
Valamennyien arra tettek esküt, hogy Kiskunhalas város javát szolgálják. 
Van egy jól működő szervezet és nem panaszkodni kell, hanem az információ után kell menni. 
El kell gondolkodni azon, hogy jó-e egy két pólusú  politikai rendszer? 
Régóta hangoztatott véleménye szerint nem jó. Aki összeállította a bizottságokat, 
megfontolhatta volna, hogy egy harmadik oldal bekapcsolása és még egy ellenzéki szemlélet 
megjelenése szükséges,  vagy nem.  
Ennek ellenére kerülendő bárkinek a megsértése. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Figyelmezteti a képviselő urat, hogy eltért a napirendi pont témakörétől, bár pont ezt 
kifogásolta hozzászólása elején. 
 
Dr. Komáromi Szilárd  képviselő: 
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Azért mondta el a bizottságokra vonatkozó véleményét, mert az SZMSZ felülvizsgálatára 
megválasztott munkacsoport összehívására már két alkalommal került sor, sikertelenül. 
 
Lukács László (ÜGYREND)alpolgármester: 
 
Nem szeretné tovább folytatni ezt a beszélgetést. Szeretné, ha ezt a napirendi pontot be 
lehetne fejezni. 
Javasolja, hogy lehetőleg higgadtan és visszafogottan döntsenek. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A napirendi pont határozatát a FIDESZ-KDNP frakció támogatja. Elfogadását javasolja és 
azt, hogy  higgadtan indulhassanak neki a Karácsonyi Ünnepeknek. 
 
Dr. Várnai László  polgármester. 
 
Más észrevétel nem lévén a  vitát lezárja. 
Az elhangzó észrevételekre válaszolva elmondja, hogy az előterjesztés kiadását  megelőzően 
volt erről a témakörről szó a két alkalommal is a kabinet üléseken. Ezeken a frakcióvezető 
asszony és az alpolgármester részt vett. Ennek alapján megítélése szerint a FIDESZ frakció 
előtt az információk teljes mértékben nyitottak. A tárgyalásokat hétfő délután kellett 
lefolytatni. Abban maradtak a kabinet ülésen, hogy kiadhatják úgy az előterjesztést, hogy csak 
a meghívón tüntetik fel a címet és később megy ki az anyag. ( Alpolgármester úr 
fejbólintásában megnyilvánuló visszaigazolását megköszöni. ) 
A tárgyalások után az előterjesztést szerdán készítették el és így került be a Pénzügyi, 
Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésére csütörtökön. Ismert volt a FIDESZ frakció előtt 
is a tárgyalás menete, lényege és a döntés tervezet is. 
Ehhez képest meglepte őt a hozzászólás, a sértésről nem is beszélve. Kéri, hogy ettől jövőben 
mindenki tartózkodjon. 
 
A válaszadás hangnem habitus kérdése, nem tűri el, hogy sértegessék. 
Továbbra is felelősséggel fogja végezni munkáját és az a feladata, hogy a képviselő-testületet 
abba a helyzetbe hozza, hogy a lehető legjobb pénzügyi – vagyoni kondíciókkal a lehető 
legpontosabb előterjesztésekkel, a lehető legpontosabb információkkal tudja elvégezni 
munkáját. Az elmúlt három hónapban ez a munkája töretlen volt. 
 
Végül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
No: 20  
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 Szavazás: Nyílt  >374< Minősített 
 Ideje:2006.12.18 17:03:59 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               23 100.00%   95.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               23 100.00%   95.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 1       4.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 

 
 

259/2006.Kth 
Csatornahálózat tulajdonjog átadásával  
kapcsolatos szerződésmódosítás. 
 

H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal jóváhagyja 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Zrt. 
valamint a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat közötti Szennyvízcsatorna beruházás 
vagyonrész átadás-átvételéről szóló megállapodást. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Várnai László polgármester 

 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
Tóth József Városfejlesztési osztályvezető 
Vili Gábor Viziközmű Társulás elnöke 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 
00019 Új napirendi pont 

 
 
19./NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Közmeghallgatáson elhangzott felszólalásokra adott válaszok. 
 
Írásos előterjesztések mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A közmeghallgatáson elhangzott kérdése adott válaszok vizsgálatát a bizottságok elvégezték, 
azt szükség esetén kiegészítette, ami beépült a válaszba. 
 
Javasolja annak hallgatólagos tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület a közmeghallgatáson elhangzó kérdésekre adott válaszokat 
hallgatólagosan tudomásul  veszi. 
 

00020 Új napirendi pont 
 
20./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a  Szt. Imre utcai orvosi rendelő előtti járda és 
kerékpár tároló javítására adott válaszát elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bokányi D. és Garbai S. utca nevének 
változtatására adott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi szintén Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a  üzletek nyitva tartásának egységesítésére 
adott válaszát elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelephez létesítendő buszjárat 
vonatkozásában adott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás lakótelephez kért kerékpárút 
építésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Fazekas G. és Botond u. kereszteződésében lévő 
balesetveszélyes közlekedés  megszüntetésére adott válaszát elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Felsőöregszőlők 175.sz. ingatlan  udvarában 
lévő szeméttelep megszüntetésére adott válaszát elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ elfogadja, de nem a Felsőöregszőlők 175. sz. alatti ingatlan udvarán van a 
szeméttelep, hanem a mellette lévőről. 
Érinti ezt a területet is, de nem erre gondolt, hanem a mellette lévőre. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
A módosításra ismételt interpelláció keretében kerülhet sor. 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az 53.-as főút felgyűrődött aszfalt felület 
javítására adott válaszát elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Komáromi Szilárd képviselőt, hogy a Köztársaság utcai gömbsüvegsor 
balesetveszélyének elhárítására adott választ elfogadja-e? 
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Polgár utcai illegális szemétlerakó 
megszüntetésére adott válaszát elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Fazekas G. utcai üres pavilon sorsának rendezésére  
adott válaszát elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a  Bajcsy Zs. járda javítására adott válaszát 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az utca névtáblák kihelyezésére vonatkozó válaszát 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a lehullott lomb eltakarítására adott válaszát 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
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Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Karányi sik utca közvilágításának bővítésére adott 
választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Nagy-Szeder u. – Dr. Monszpart L. utca 
kereszteződésébe kért gyalogátkelő felfestésére adott válaszát elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Práger Á. és Kiffer utcai aknafedelek szintre 
emelésére adott válaszát elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Kertész utca javítására adott választ 
elfogadja-e? 
  
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti utcai kiserdő szemetelőinek 
megbüntetésére adott válaszát elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy  a Vajda utca, Rákóczi tér  kereszteződésében lévő 
víznyelő akna tisztítására adott válaszát elfogadja-e? 
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Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Keceli út  kereszteződésére nyíló nagy forgalmú 
dűlőutak beláthatóságának biztosítására adott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Keceli út gyalogos forgalmának rendezésére adott 
választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán  képviselő: 
 
A választ elfogadja, de a Keceli út gyalogos forgalmának baleset mentessé tételén tovább kell 
dolgozniuk. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Kertvárosba kért buszjárat kialakításához adott választ 
elfogadja-e? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A választ elfogadja, de határidő megjelölést kér a tanulmányterv elkészítésére. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Februárban készül el a tanulmányterv. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A választ így elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Kárász-, Kéve-, Szénás utcák csapadékvíz elvezető 
csatorna tisztítására adott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
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Az interpellációs válasz vizsgálatát a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési 
Bizottság elé rendeli vissza vizsgálat céljából. 
 
21./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 Napirend tárgya: Képviselői interpellációk 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Szt. Imre-,  és Petőfi  utca sarkán lévő orvosi rendelő előtt egy gyalogátkelő kialakítását  kéri 
az izraelita imaház és a rendelő között. 
 
A Köztársaság u. 4. alatt lévő kerékpár üzlet vezetője szerint évek óta megoldatlan probléma 
a galambok piszkolása. Valamilyen megoldás kidolgozását kéri, ennek megszüntetésére. 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
Az ’56-os forradalom és szabadságharc Halasi eseményeinek szemtanúival egy  dokumentum 
film készítését javasolja. Megítélése szerint a technikai megvalósítást a Halas TV biztosítaná. 
Ennek lehetőségére a finanszírozást segítő szponzorok felderítésének lehetőségéről kér  
választ. 
 
A Lyra Együttes fennállásának 30. évfordulója  a közel múltban volt. Több CD lemezt 
készítettek már. Tudomása szerint az önkormányzat többször keres partnervárosi  delegációk 
részére szánt ajándékot, mely jellemzi a települést. Tekintettel arra, hogy ennek 
közérthetőségét is garantálni kell, ezért azt javasolja, hogy aki jól beszél angolul és van  
érzéke a műfordításhoz, segítsen.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület kezdeményezze egy angol nyelvű CD elkészítését, ami 
nemzetek érdeklődésére is számot tarthat.  
30 év elegendő bizonyíték ahhoz, hogy segítsék ezt az együttest az Európai színpad felé. 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A közmeghallgatáson elhangzott észrevételekre adott válaszok kiegészítése érdekében 
interpellál. 
Egészítsék ki Kollár Károly válaszát a bizottsági tagokra vonatkozó észrevétel 
vonatkozásában.  A felszólaló állítása nem felel meg a valóságnak, mert a bizottsági létszám 
most kisebb, mint a korábbi választási ciklusban volt. 71 fő bizottsági tag és 3 tanácsnok volt 
korábban, most meg 63 fő a bizottsági tagok létszáma és nincs tanácsnok. Ez kerüljön be a 
válaszba. 
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Sánta Imre közös képviselő esetében  is kiegészítést kér. Felolvasott egy levelet, aminek az 
utolsó mondatára hívja fel a  figyelmet, ami a bizottsági munka zajos voltát értékeli. 
 
 
¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A Galamb u. csapadékvíz elvezetését  kéri megoldani. Az út  földes és a lakóépületek szintje 
alacsonyabb az út szintjénél, ezért alá folyik a víz . Lehetne  egy elvezető árkot  létesíteni, ami 
becsatlakoztatható egy másik elvezető csatornába, ami már az utca végénél ki van alakítva.  
 
A Galamb utca zsák utca, elejére egy  tábla kihelyezését kéri. 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A közmeghallgatáson felszólaló Sánta Imre a vízhálózat által kibocsátott ihatatlan vízre 
panaszkodott. Az erre  adott válaszlevelében az szerepel, hogy a TÖV KFT felújította a 
vízhálózatot. Erre az ott lakók nem így emlékeznek. Volt nyáron egy vízcső törés, aminek 
megoldása sajátos módon történt. A mai napig nincs befejezve és a járda helyreállítása sem 
történt meg. Arra kér választ, hogy mit jelent az, hogy a TÖV Kft már felújította a 
vízhálózatot? 
 
A ház lakói a szeméttároló gyors cseréjét köszönik. 
  
Az Erzsébet királyné tér 8. sz. alatti ház  udvara  úgy lejt, hogy a víz az épület alá folyik, ami  
az épületet rongálja. Megszüntetését kéri. 
 
Az állat menhelyet most  a város kezeli. Azt kéri, hogy újra az Állatvédő Egyesületnek a 
kezelésébe kerüljön, mert ők ugyan annyi pénzből a környék lakóinak  nagyobb 
megelégedettségére végezték a tevékenységüket. 
 
Egy állampolgár panaszolta, hogy a vízdíj emelésnél pénz hiányra hivatkoztak, közben a  
HALASVÍZ KFT  nagy értékű bútor beszerzéseket végzett. Kéri ennek tisztázását.  
 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Az Átlós u. és a Szalag u.  kereszteződésében  egy földes árok van, ahonnan nagyobb esőzések 
idején a föld a csatorna rendszerbe mosódik. A földes csatorna kibetonozását kéri. 
 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
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Máté Lajos képviselő: 
 
A Kertvárosi Általános Iskola előtti buszmegálló befedését kéri. 
 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Az 53. sz. főút és az olajosok utjának kereszteződésénél két nagy baleset is volt a közel 
múltban, amikor a közvilágítási villanyoszlop kidőlt. Az oszlopot pótolták, de lámpatesteket 
nem. Egyik a kijelölt gyalogátkelőhelyet világítaná meg. 
 
A 2007. évi költségvetésbe az országzászló megvilágításának tervezését és megvalósítását 
kéri. 
 
 
Dr. Várnai László  polgármester: 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét. 
 
Az év utolsó képviselő-testületi ülését zárja be, ezért mindenkinek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdaság Új Esztendőt kíván. 
 
Ezzel  a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja. 
 

k.m.f. 
 

 
 

(: Dr. Várnai László:)      (: Dr. Ferenczi Mária:) 
  polgármester        jegyző 
 
   Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
(: Halász Balázs:)      (: Zuschlag János:) 
 
 
 
Képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja:  17:33:25 
 
 
  


