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Az ülés helye: Városháza tanácsterme  
 

Testületi névsor: 
 
 Képviselő Voks Frakció 
 
1. Dr. Várnai László polgármester 1 MSZP 
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Csáki László               1 MSZP 
5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka               1 MSZP 
8. Horváth Mihály 1 
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
10. Jekő Attila               1 MSZP   
11. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ-KDNP 
12.  
13.  
14. Dr. Krammer Balázs 1 FIDESZ-KDNP 
15. Máté Lajos 1 FIDESZ-KDNP 
16. Dr. Nagy András Péter                                                 1  FIDESZ-KDNP 
17. Dr. Nagy Lajos 1  
18. Pajor Kálmán                                                               1 FIDESZ-KDNP 
19. Soós Árpád 1 FIDESZ-KDNP 
20.   
21. Dr. Szász Éva  1 
22. Szilágyi Pál Ferenc 1 FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián 1 MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt 1 MSZP 
 
 (  21 fő 87,5 % ) 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
1. Dr. Komáromi Szilárd 1 
2. Kószó János 1 MSZP 
3. Szabó Károly 1 MSZP 
 
 (3 fő 12,5 %) 
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Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kristóf Sándorné aljegyző 
Kristóf Andrea Szervezési osztályvezető 
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető 
Orosz Jánosné Ellenőrzési és Rendészeti 

főosztályvezető 
Barta József Városfejlesztési osztályvezető 
Tóth Péter főépítész  
Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető 
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
Dr. Romhányi Zoltán  Semmelweis Halasi Kórház 

Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Zákány Sándor  érintett 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselőből 21 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  
 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Horváth Etelka és Jerémiás Béláné képviselőket. 
 
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS: 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
A Városgazda Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja és véleménye szerint a tulajdonosi kör 
képviseletét kell ellátniuk a tagoknak. Az ottani anomáliákat és folyamatokat kívánja feltárni. 
Horváth Mihály és Dr. Nagy Lajos felügyelő bizottsági tagokkal a Felügyelő Bizottság 
összehívását kezdeményezték. Az előzményeket mindenki ismeri. Két kérdésben nem tudott a 
képviselő-testület megnyugtató döntést hozni. 
A Halasthermál Kft. élére nem tudtak ügyvezetőt kinevezni és Bucsi Ferenc igazgatósági tag 
látja el ezt a posztot. A szakmai feladatok ellátására egy plusz főt alkalmazni kellett. Nem 
gondolta volna, hogy a felesleges finanszírozások újra megismétlődnek. 
A Halasmédia Nonprofit Kft. ügye ennél nyugtalanítóbb, mindegyik képviselőt-testületi ülésen 
felmerül valamilyen formában. Fél információkkal rendelkezik. Reméli, hogy a felügyelő 
bizottsági ülésen választ kap a kérdéseire. A Halasmédia Nonprofit Kft. élére egy helyettes-
főszerkesztő lett kinevezve, ami többletkiadást jelent. Nem tudja, hogy mi indokolja. A 
szeptember 28-i testületi ülésen a cég támogatása körül volt épp vita. 5 millió Ft helyett csak 
2,5 millió Ft-tal támogatták. Ha a főszerkesztő nevezte ki a helyettesét, akkor szakmai okok 
indokolják, de amennyiben az igazgatóság döntött a kérdésben saját magától, vagy külső 
nyomásra, amit nem feltételez, akkor nem tudja mi értelme volt. Nem is mer arra gondolni, 
hogy a külső munkatárs beemelését a kezdődő kampányok indokolják. Abban mindenki 
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egyetértett, hogy ez a médium maradjon független a politikai befolyásolástól. Véleménye 
szerint káros lenne, ha a műsorszerkesztést bármilyen okból egy külső főszerkesztő-helyettes 
befolyásolná. A Szarvas-Poór korszak lezárása után egy olyan ember vezette a céget, aki 
szakmailag odavaló és minden fél megnyugvására tette. Arra kéri az igazgatóságot, hogy 
tájékoztassa a tulajdonost a most zajló folyamatokról. Ez a kinevezés valóban megtörtént-e és 
amennyiben igen, akkor mi indokolta és mekkora anyagi vonzattal jár? 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A múlt héten is egyeztettek és ezen a héten is lesz megbeszélés. Véleménye szerint is 
egyértelművé és világossá kell tenni ezeket a viszonylatokat. A készség megvan a Városgazda 
Zrt. vezetősége részéről is. A héten az egyeztetéseknek le kell bonyolódniuk. A Felügyelő 
Bizottságot is vélhetőleg összehívják, nem a keddi, hanem egy későbbi időpontra. Véleményes 
szerint sem kell az ügymenetet további duplikációkkal és pénzkidobással zavarni.  
 
Lukács László (ÜGYREND) alpolgármester: 
 
Holnap reggel 8-kor Jekő Attila képviselő felvetését megtárgyalja a Felügyelő Bizottság, de 
véleménye szerint nem ez a fő kérdés. Az a kérdés, hogy a képviselő-testület hogyan 
gyakorolja, vagy hogyan nem a jogkörét. Erre vonatkozik az 5. napirendi pont. Reméli, hogy 
előterjesztést támogatja Jekő Attila képviselő és a helyére kerülnek a dolgok. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Vagy nem támogatja és akkor valóban helyükre kerülnek a dolgok. Jelen pillanatban 
tulajdonosi körben vannak a döntések. Majd kiderül, hogy a képviselő-testület le akarja-e 
adni alacsonyabb szintre, ahonnan egyszer már felemelte. Ez volt 2008-ban. 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
Az október 23-i városi ünnepség már az elején rosszul kezdődött. Az országzászlónál a 
műsorvezető az Országgyűlés alelnökének, Lezsák Sándor úrnak hátat fordítva vezette a 
műsort. A Filmszínházba igen lassan lehetett bejutni, ahol az előtérben vörös nyakkendős 
úttörők fogadták a vendégeket, az 1950-es évek mozgalmi dalait énekelve. Egy pár 
megjelenítette Kádár Jánost és feleségét. Rákosi Mátyás is szerepelt harmadikként. Az 
ünnepség nagy része arról szólt, hogy hogyan vélekedett a forradalomról és a magyarokról az 
amerikai elnök és a moszkvai főtitkár. Közben az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 
vetítettek képeket. A végén, az utolsó percekben 2 fiú szólt egy verssel és néhány gondolattal a 
forradalomról és a szabadságharcról. Egy mondattal érintve a Kiskunhalason történteket. 
Nagy aránytévesztésnek tartja. Többet érdemeltek volna azok a hősök, résztvevő 
forradalmárok, akik életüket adták a magyar szabadságért, szembeszállva egy 
világbirodalommal és példát mutatva az egész világnak. Igaza volt az Országgyűlés 
alelnökének ünnepi beszédében, hogy kellett volna egy második rész. Az ő beszéde viszont 
igazi megemlékezés volt. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ízlésbeli kérdésekről nem nyitnak vitát a képviselő-testületi ülésen, mert mindenki saját 
szuverén joga, hogy mit érzékel ebből a kérdésből. Volt egy elképzelés, amiből mindenki 
megtalálta magának, ami a legszebb volt benne. 
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Horváth Etelka képviselő: 
 
A szeptemberi testületi ülésen már szólt napirend előtt a bizottsági munka elégtelenségéről. 
Ma ezt a témát szeretné folytatni. Véleménye a szakmai munkáról azóta sem változott. Talán 
az elkövetkező időszakban el kellene végezni egy kimutatást arról, hogy a bizottsági ajánlások 
mennyiben egyeznek meg a későbbi képviselő-testületi döntésekkel. 
Fontos felhívni a közvélemény figyelmét, hogy a bizottsági helyek elosztásával sincs ma már 
minden rendben. A bizottsági helyek elosztásában nem azok az erőviszonyok tükröződnek, ami 
a testület összetételéből fakad. Jelenleg a fideszes többségnek megfelelően elosztott. Néhány 
hónapja azonban Dr. Szász Éva képviselő frakcióból történő kilépésével elvesztette többségét 
a városvezető FIDESZ frakció. Ez egyértelműen látszik abból is, ahogy a Városmenedzser 
Nonprofit Kft. ügyét többszöri próbálkozásra sem tudta szándékának megfelelően megoldani. 
Nem tudott 13 szavazatot szerezni ahhoz, hogy saját politikai szándékát az önkormányzati 
ülésén keresztül vigye. Ebből az is következik, hogy a jelentős bizottsági túlsúly, amit a 
FIDESZ a bizottságokban birtokol, ma már nem indokolt. Frakciója nevében szeretné 
javasolni, hogy kezdődjenek előzetes egyeztetések a bizottsági helyek újraelosztásáról, jobban 
figyelembe véve a valóságos összetételét az önkormányzatnak. Talán nem a valóságtól 
teljesen elrugaszkodott óhaj lehet, hogy a külsős bizottsági helyeket kapjon az MDF, az 
SZDSZ és a Városi Polgári Kör is. Felvetné azt is, hogy a gazdasági válságra tekintettel 
esetleg bizottságokat lehetne megszüntetni és ezzel más bizottságok tagságát -néhol 9 fő 
dolgozik- csökkenteni. Sokkal kevesebbe kerülne a városnak, ha ebben érdemi előrelépés 
történne. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Vélhetően meg kell kezdeni ezzel kapcsolatban az előterjesztések készítését, de nem a 
polgármesternek. A képviselők együttműködésén kell, hogy alapuljon. Ha van szándék és 
készség, akkor helye van a napirendek között az egyeztetett véleménynek. 
 
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL. 
 
A tájékoztató írásban mellékelt. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az írásos tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy az október 24-i, szombati Petőfi Népében 
„Elismerések a megye legjobbjainak” címmel megjelent egy cikk, hogy Kiskunhalasról 
Varga-Sabján Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató Bács-Kiskun megye Közművelődési 
Díját, valamint Dr. Lengyel János a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. igazgatója 
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének 
Kitüntető Díját kapta. 
Kószó János képviselő felesége szombaton reggel elhunyt. A képviselő-testület nevében 
részvétét fejezi ki. A temetés időpontja még nem ismert, arról később intézkednek. 
 
Osztós anyagként érkezett a Mórahalom városa által kezdeményezett határokon átnyúló 
BANAT-TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS-hoz való csatlakozás, amit utolsó napirendi 
pontként javasol tárgyalni. 
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Ma délelőtt beszélt a mórahalmiakkal. Ha a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést, 
akkor a decemberben létrejövő közgyűlésre Kiskunhalas is kapna meghívót, tehát az alakuló 
közgyűlésen is részt venne. A későbbiekben is lehet csatlakozni, ha bármiféle probléma 
felmerül. November 5-ig várja a választ Mórahalom, ezért tárgyalják ilyen sürgősséggel. 
 
Fentieket követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
Dr. Krammer Balázs (ÜGYREND) képviselő: 
 
Az Ügyrendi Bizottság véleményének megfelelően a Közbeszerzési Szabályzat elfogadás című 
6. napirendi pont levételét javasolja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Szavazni fog erről a képviselő-testület. Ha valamit nem értenek, javasolják a napirendről 
történő levételét, ahelyett, hogy érdemi javaslatot tennének az átdolgozására. A közbeszerzési 
szabályzatban a hiányzó részeket a törvény alapján érvényesítik. A szabályzat segítség lett 
volna a képviselőknek, hogy egységes szerkezetbe foglalva látták volna hogy működik a dolog. 
A változtatásra vonatkozó érdemi javaslat esetén hozzák újra a képviselő-testület elé.  
 
Lukács László (ÜGYREND) képviselő: 
 
A Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése című 4. napirendi 
pontnál meglehetősen szokatlan megoldást választott a Polgármester Úr. Az előterjesztéssel 
összefüggésben a múlt heti Ügyrendi Bizottsági ülésen világossá vált, hogy a bizottság egy 
vizsgálatot kíván lefolytatni a cégtörténettel kapcsolatban. Ugyanez vonatkozik az 5. 
napirendi pontra, ami az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 6/2000. (II.29.) rendelet módosításának kezdeményezéséről szól. A Felügyelő Bizottság 
szintén vizsgálatot fog folytatni ennek kapcsán. A 4. és 5. napirendi pont kapcsán visszavonja 
a saját előterjesztését és nem kívánják tárgyalni. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ötödik alkalommal próbálták rendezni a Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyét, ami abból áll, 
hogy vagy ügyvezetőt neveznek ki, vagy végelszámolással megszüntetik. Akkor terjeszti elő 
legközelebb, ha a frakcióktól írásos kötelezettségvállalást kap a megtárgyalásra, mert nagyon 
kínos, amikor a képviselő-testület ilyen helyzetbe kerül. Nem vonja vissza a Városmenedzser 
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos előterjesztését.  
 
Vizkeleti Szabolcs (ÜGYREND) képviselő: 
 
Nem kívánja visszavonni ő sem a Városmenedzser Nonprofit Kft.-ről szóló előterjesztését, 
mert már ez lenne az ötödik alkalom, amikor a képviselő-testület nem tud, vagy nem akar az 
üggyel foglalkozni. Véleménye szerint nem tehetik meg ezt magukkal a nyilvánosság előtt. 
Pontosan a fennálló helyzet megszüntetésére készítette előterjesztését. 
 
Csáki László (ÜGYREND) képviselő: 
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Az új ügyvezető jelöltről tájékozódott. A városban többen megállítják emiatt. Nevetség 
tárgyává vált a képviselő-testület. Pontot kell tenni az ügy végére a mai napon, hogy mindenki 
tehesse a dolgát. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg nincs munkavállalója a Városmenedzser Nonprofit 
Kft.-nek. A bérük kifizetése megtörtént a felmondás idejéig. A dologi számlák kiegyenlítése és 
a költségvetési kapcsolatok rendezése folyik. Vélhetőleg néhány hét múlva sem tartozása, sem 
kötelezettsége nem lesz senkivel szemben. Abba az állapotba kerül, amiben a végelszámolásra 
sor kerülhet. A könyvelővel erre az időszakra is szerződést kellett kötni. A 0-ás adóbevallások 
beadása is a könyvelő feladata lesz. Ettől kezdve nincs sürgős tennivaló. A Cégbíróság a 
június 30-i levelére válaszolva határnapokat szabott. Ezek letelte után meg fogja szüntetni a 
céget. Sokkal elegánsabb és gyorsabb megoldás a végelszámolással történő megszüntetés 
ennél. A képviselők a legjobb belátásuk szerint döntenek a kérdésben. 
A vagyonrendeletről szóló előterjesztést az előterjesztő visszavonta. 2008.09.29-én átemelt a 
képviselő-testület a saját hatáskörébe bizonyos jogosítványokat mind a Halasthermál Kft., 
mind a Halasmédia Nonprofit Kft. vonatkozásában. Egyhangú igen szavazattal szavazta meg, 
hogy képviselő-testület hatáskörében marad. Ezzel szemben most arra tettek volna kísérletet, 
hogy a hatáskört visszaadják a Városgazda Zrt.-hez. Ebből az következik, hogy semmi olyan 
lépést nem tud tenni a Városgazda Zrt. igazgatósága, ami az alapító okiratokhoz kapcsolódik. 
A munkáltatói jogokon sem tudnak változtatni.  
Véleménye szerint a FIDESZ azt akarja, hogy a saját házimozija legyen a Halas Televízió. 
Jelenleg ez akadályokba ütközik.  
 
A Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. jog helyzetének rendezéséről szóló 
előterjesztés megtárgyalásáról szavazást rendel el. 
Aki támogatja Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselő előterjesztésének megtárgyalását, az igennel 
szavazzon, aki nem támogatja, az nemmel vagy tartózkodjon. 
 
No: 1  
 

 Szavazás: Nyílt  >1052< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 15:20:20 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 6   28.57%   25.00% 
 Nem               10   47.62%   41.67% 
 Tartózkodik                 5   23.81%   20.83% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nem kívánja tárgyalni Vizkeleti Szabolcs Zsolt a 
Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezésére készített 
előterjesztését. 
 
Az általa és a Felügyelő Bizottság elnöke által készített előterjesztés megtárgyalásáról kéri a 
képviselő-testület szavazatát.  
 
Aki támogatja az előterjesztés megtárgyalását, az igennel szavazzon, aki nem támogatja, az 
nemmel vagy tartózkodjon. 
 
No: 2  
 

 Szavazás: Nyílt  >1053< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 15:21:31 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 9   42.86%   37.50% 
 Nem               10   47.62%   41.67% 
 Tartózkodik                 2     9.52%     8.33% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a mai nap sem sikerül rendezni a Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyét, 
mert a képviselő-testület nem kívánja tárgyalni. 
 
Az Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról szóló 6. napirendi pont megtárgyalásáról kéri 
a képviselő-testület szavazatát.  
Aki támogatja az előterjesztés megtárgyalását, az igennel szavazzon, aki nem támogatja, az 
nemmel vagy tartózkodjon. 
 
No: 3  
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 Szavazás: Nyílt  >1054< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 15:22:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen                 9   42.86%   37.50% 
 Nem               11   52.38%   45.83% 
 Tartózkodik                 1     4.76%     4.17% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elutasítva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nem kívánja tárgyalni az Új Közbeszerzési Szabályzat 
elfogadását. 
 
Ezt követően a napirendi javaslat többi eleméről kéri a képviselő-testület szavazatát. 
 
No: 4  
 

 Szavazás: Nyílt  >1055< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 15:23:18 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
253/2009. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása. 
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H a t á r o z a t 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. október 26-i ülésére kiküldött meghívón szereplő 
napirendek közül a „Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. jogi helyzetének 
rendezése.”, „Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/200. 
(II. 29.) rendelet módosításának kezdeményezése.”, valamint  az „Új Közbeszerzési 
Szabályzat elfogadása” című előterjesztéseket leveszi. Felveszi napirendjére a „Mórahalom 
városa által kezdeményezett határokon átnyúló BANAT-TRIPLEX CONFINIUM 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CSOPORTOSULÁS-hoz való csatlakozás.” című előterjesztést és az ülés napirendjeit az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

1) Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú  felülvizsgálata  a belső piaci 
szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv alapján. 
 

2) A vásár és piac tartásáról szóló 22/2004.(IV.29.) rendelet hatályon kívül helyezése.
            

3) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 45/2003. (XII. 23.) 
számú rendelet módosítása.   

 
Kiskunhalasi Városmenedzser Nonprofit Kft. jogi helyzetének rendezése.  
      
         

4) 2010. évi ellenőrzési munkaterv.       
         

5) Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 
jóváhagyása.  

 
6) Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. fekvőbeteg-ellátás ellátási területének 

megváltoztatási kérelme. 
 

7) Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. TIOP 2.2.4. című pályázat benyújtásához 
hozzájárulás.   

 
8) Önkormányzati Minőségirányítási Program  módosításának elfogadása.  

    
9) Berki Viola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.   

      
10) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2009. Évi Közfoglalkoztatási tervének módosítása.

     
11) Településőrök foglalkoztatása.       

      
12) Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás 

módosítása.  
 
13) A Baky kastély (091-017 sz.-ú) tr. állomás feszültség-panasz miatt közcélú kif. hálózat 

átépítésével érintett önkormányzati ingatlanok kártalanítási összegének 
meghatározása. 
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14) Halas Galéria ingatlancsere kezdeményezése.      
 

15) Tájékoztató a városközpont rehabilitációs pályázat előkészítéséről.  
           

16) Mórahalom városa által kezdeményezett határokon átnyúló BANAT-TRIPLEX 
CONFINIUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS-hoz való csatlakozás. 

 
17) Interpellációs válaszadás. 

 
18) Képviselői interpellációk. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
NAPIREND: 
 

Napirend tárgya:               Napirend előadója: 
 
1. Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú    Dr. Várnai László 

felülvizsgálata  a belső piaci szolgáltatásról szóló    polgármester 
2006/123/EK irányelv alapján. 

 
2. A vásár és piac tartásáról szóló 22/2004.(IV.29.)    Dr. Várnai László 

rendelet hatályon kívül helyezése.     polgármester 
 
3. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól  Dr. Várnai László 

szóló 45/2003. (XII. 23.) számú rendelet módosítása.   polgármester 
 
4. 2010. évi ellenőrzési munkaterv.      Dr. Várnai László 

polgármester 
 
5. Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.     Dr. Várnai László 

Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.   polgármester 
 
6. Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.     Dr. Várnai László 

fekvőbeteg-ellátás ellátási területének megváltoztatási   polgármester 
kérelme. 

 
7. Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.    Dr. Várnai László 

TIOP 2.2.4. című pályázat benyújtásához hozzájárulás.  polgármester 
 
8. Önkormányzati Minőségirányítási Program    Dr. Várnai László 

módosításának elfogadása.      polgármester 
 
9. Berki Viola Közalapítvány Alapító Okiratának   Dr. Várnai László 
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módosítása.       polgármester 
 
10. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2009. évi   Dr. Várnai László 

Közfoglalkoztatási tervének módosítása.    polgármester 
 
11. Településőrök foglalkoztatása.     Dr. Várnai László 

polgármester 
 
12. Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-  Dr. Várnai László 

átvételi megállapodás módosítása.    polgármester 
 
13. A Baky kastély (091-017 sz.-ú) tr. állomás feszültség-  Dr. Várnai László 

panasz miatt közcélú kif. hálózat átépítésével érintett  polgármester 
önkormányzati ingatlanok kártalanítási összegének 
meghatározása. 

 
14. Halas Galéria ingatlancsere kezdeményezése.   Dr. Várnai László 

polgármester 
 
15. Tájékoztató a városközpont rehabilitációs pályázat  Dr. Várnai László 

előkészítéséről.       polgármester 
 

16. Mórahalom városa által kezdeményezett határokon  Dr. Várnai László 
átnyúló BANAT-TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT  polgármester 
FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS-hoz való csatlakozás. 

 
17. Interpellációs válaszadás. 
 
18. Képviselői interpellációk.  
 
 

00001 Új napirendi pont 
 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálata a belső 
piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv alapján. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
és a rendelet-tervezet elfogadását. 
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No: 5  
 

 Szavazás: Nyílt  >1056< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 15:24:15 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               20 100.00%   83.33% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               20 100.00%   83.33% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 4     16.67% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
254/2009. Kth. 
Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásról 
szóló 2006/123/EK irányelv alapján. 
 

H a t á r o z a t 
 
1.)Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az alább 

felsorolt önkormányzati rendeletek nem tartoznak az  Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK Irányelve hatálya alá, ezért intézkedést nem igényelnek:  

 
 
      20/1991.(X.14.)sz. rendelet :     A szeszesital kimérésének és fogyasztásának közterületen                        
     és egyéb helyen való korlátozásáról 
      23/1992.(IX.28)sz. rendelet:      Városi címerről és zászlóról, valamin  annak használatá- 
                                                         ról 
 
      35/1992.(XII.21)sz. rendelet:     Kiskunhalas város pecsétjéről és annak használatáról 
    
      1/1993.(I.12)sz. rendelet:           Útépítés érdekeltségi hozzájárulásról 
 
      7/1995.(IV.03.)sz. rendelet:       Térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól 
       
      28/1995((X.2.)sz. rendelet:        Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének  mérté- 
               kéről 
 
      16/1996.(III.27.)sz. rendelet :     Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 
 
      13/1997.(V.6.)sz. rendelet:         Önkormányzati biztosra vonatkozó eljárási szabályok 
         
      33/1998.(XII.15.).sz. rendelet:    Magánszemélyek kommunális adójáról 
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      7/1999.(III.10.)sz. rendelet:        Közút területének nem közlekedési célú igénybevé- 
                                                           teléről 
          
      12/1999(IV.27.)sz. rendelet:       Közművelődési feladatellátás megáll 
 
      6/2000.(II.9.).sz. rendelet:           Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  
      szabályairól 
 
      12/2000.(III.28.).sz. rendelet:     Termőföldek őrzéséről  
 
      17/2000.(IV.18.)sz. rendelet:      Temetőkről és temetkezésről 
 
      8/2001.(III.01.)sz. rendelet:        Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és  
              szabályozási  tervének jóváhagyásáról 
 
      19/2001.(V.31)sz. rendelet:        Parkolás szabályairól és a parkolási díjak  
               megállapításáról 
      28/2001.(IX.27.) sz. rendelet:     Köztisztviselők szoc., jóléti, kult., eü. juttatásairól, munka    
                                                          és   pihenőid. Szabályairól 
 
      12/2002.(V.02.)sz. rendelet:       Társasházak felújításának támogatásáról 
 
      13/2002.(V.30.)sz. rendelet:       A helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és    
                                                          kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi  
                                                          támogatási  rendszeréről. 
 
      29/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Idegenforgalmi adóról 
 
      31/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Építményadóról 
 
      32/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Helyi iparűzési adóról 
 
      41/2002.(XII.18.)sz. rendelet:     Háziorvosi körzetek meghatározásáról 
 

   18/2003.(VII.31.)sz. rendelet:     A  helyi művi értékvédelemmel  védett épületek és épített  
                                                          elemek  jegyzékéről 
 
      29/2003.(XI.5.)sz. rendelet:        Egyes helyi adók csop- besz.megb. 
 
      41/2003.(XII.23.)sz. rendelet:     Közterület nevének megállapítása, házszámozás 
 
      45/2003.(XII.23.)sz. rendelet:     A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi  
     suabályairól 
 
      13/2004.(IV.29.)sz. rendelet:      Lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról   
  
      27/2004.(VI.2.).sz. rendelet:       Állattartás szabályairól 
          
      37/2004.(X.04).sz. rendelet:        Kiskunhalas névhasználatának szabályozásáról 
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      41/2004.(X.4).sz. rendelet           Helyi hulladékgazdálkodási tervről 
 
      54/20004.(XII.1.).sz. rendelet:    Az önkormányzati környezetvédelmi alapról 
 
      4/2005.(II.2.).sz. rendelet:           Gyermekek védelméről 
 
      8/2005.(III.02.).sz.rendelet:         Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetése és  
                                                            zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követel- 
                                                           ményeiről 
 
      9/2005.III.2.).sz. rendelet:           Helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának  
                                                           támogatásáról 
 
      15/2005.(IV.01.).sz. rendelet:     A talajterhelési díjról 
 
      22/2005.(VI.01.).sz. rendelet:     Sóstói parkerdő és „Nádas sziget” helyi jelentőségű  
                                                          természeti  területek védetté nyilvánításáról 
 
      37/2005.(IX.28.).sz. rendelet      Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
                                                           értékesítéséről 
 
      59/2005.(XI.30.).sz. rendelet      A helyi környezet védelméről, a közterületek és  
                                                          ingatlanok  rendjéről, a település tisztaságáról 
 
      26/2006.(VI.28.).sz. rendelet:     Önkormányzati tervtanács működéséről 
 
      8/2007.(III.7.).sz. rendelet:          Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
                                                           szabályzatáról 
 
      29/2007.(XII.5.).sz. rendelet:      Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról 
 
      31/2007.(XII.5.).sz. rendelet:      Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 
                                                           nyilvánításáról 
 
      41/2007.(XII.19.).sz. rendelet:    Pályázati eljárás nélkül betölthető munkakörökről 
 
      2/2008.(I.30.).sz. rendelet:          Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok  és 
                                                           tanácsnok tiszteletdíjáról 
 
      12/2008.(IV.30.).sz. rendelet:     Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  
     hőfogyasztásának  szabályozására és mérésére                                         
                                                           alkalmas eszközök beszerelésének  támogatásáról 
 
      13/2008.(IV.30.).sz. rendelet:     Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia- 
                                                           megtakarítást eredményező  korszerűsítésének, 
      felújításának  támogatásáról                                                  
 
      29/2008.(X.29.).sz. rendelet:       Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek 
                                                           fellobogózásáról, díszkivilágításáról 
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      43/2008.(XII.17.).sz. rendelet:    Kiskunhalas  város környezetvédelmi programja 
 
      7/2009.(III.4.) .sz. rendelet:        Kiskunhalas város Önkormányzatának 2009. évi  
                                                          költségvetéséről   
 
 
 
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megállapítja, hogy az általa 

alkotott, alább felsorolt rendeletek az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelve hatálya alá tartoznak,  és azzal érintettek: 

 
1. 5/2001.(II.1.)        Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, 

 
2. 28/2004.(VI.2.)     Közterület  használat szabályairól, 

 
3. 30/2003. (XI.12.)  Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező  

                                            közszolgáltatás igénybevételéről, 
 

4. 31/2003.(IX.12.)   Kötelező kéményseprő-ipari  közszolgáltatás igénybevételéről, 
 

5. 45/2005.(X.26.)   Az elektronikus ügyintézés kizárásáról, 
 

6. 14/2004.(IV.29.)  Távhőszolgáltatás  legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről, 

 
7. 39/2008.(XII.19.) Ivóvíz és csatorna díjának megállapításáról, 

 
8. 58/2004.(XII.22.) Zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária  jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Kristóf Sándorné aljegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 21/2009. (X.28.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
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„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
21 /2009. (X.28.) 

r e n d e l e t e 
 
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alkotmányról szóló 1949. évi 
XX. Törvény 44/A §. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről szóló  5/2001.(II.1.) rendeletét  az alábbi 34. §-al  és annak címével 
egészíti ki: 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 

2.§ 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület  használat szabályairól 
szóló 28/2004.(VI.2.) rendeletét  az alábbi  17. §-al  és annak címével egészíti ki:  
 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 
 

3.§ 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  szóló 30/2003.(XI.12.) rendeletét az 
alábbi  18. §-al  és annak címével egészíti ki.   
 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
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4.§ 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátásáról és igénybevételéről  szóló 31/2003.(XI.12.) rendeletét az alábbi  8. §-al  és annak 
címével egészíti ki.  
 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 
 

5.§ 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 
45/2005.(X.26.)  rendeletét  hatályon kívül helyezi. 
 
 

6.§ 
 

Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  az ivóvíz és csatorna díjának megállapításáról szóló 
39/2008.(XII.19.) rendelete az alábbi  3. §-al  és annak címével egészíti ki.  
 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 
(Indokolás: A hatósági ár megállapítása során az önkormányzatoknak a fogyasztók érdekében 
tekintettel kell lenni arra, hogy a szolgáltató ne tanúsíthasson tisztességtelen piaci 
magatartást és gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Meg kell teremteni azokat a jogi 
garanciákat, amelyek a díjat a közhatalom birtokában megállapító önkormányzatnak -  - a 
szolgáltatóval megegyező -  gazdasági érdekeivel  szemben a fogyasztót védelemben 
részesítik.) 

7.§ 
 

Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi 
szabályairól szóló  58/2004.(XII.22.) rendelete az alábbi 10.§-al és annak címével egészíti ki.  
 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 
 
 

17 



8.§ 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.” 
 
 

00002 Új napirendi pont 
 
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A vásár és piac tartásáról szóló 22/2004. (IV.29.) rendelet hatályon kívül 
helyezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

Kérdések 
 

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

 Szavazás: Nyílt  >1057< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 15:25:11 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 22/2009. (X. 28.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2009.(X.28.)  
rendelete 

 
 

a vásár- és  piac tartásáról szóló 22/2004.(IV.29.) sz. 
 rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv.  44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásár- és  piac tartásáról szóló 
22/2004.(IV.29.) sz.  rendeletét hatályon kívül helyezi. 
 
 

2.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.” 
 

00003 Új napirendi pont 
 
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 45/2003. 
(XII.23.) számú rendelet módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
No: 7  
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 Szavazás: Nyílt  >1058< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 15:26:14 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 23/2009. (X.28.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„KISKUNHALAS VÁROS ÖKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2009.(X.28.)  

rendelet 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
45/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A rendelet 17.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
(3)  Az étkeztetést azok vehetik igénybe, akik: 
  
 a)  koruk (70 év felett van) 
 b)  egészségi állapotuk (OORSZI szakvélemény alapján minimum 67 %-os    

rokkantsági fokozat megállapítása)          
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük (szakorvosi vélemény, OORSZI  
  szakvélemény bemutatása)  
 d) szenvedélybetegségük (szakorvosi vélemény (szakorvosi vélemény, OORSZI  
  szakvélemény bemutatása) 

e) hajléktalanságuk  (a kistérségi intézmény hajléktalan szállójának igazolása)  
 
  miatt azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
  nem képesek biztosítani. 
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2.§ 
 
(1) E rendelet 2009. november 1. napjától lép hatályba.” 
 
 

00004 Új napirendi pont 
 
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: 2010. évi ellenőrzési munkaterv. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 8  
 

 Szavazás: Nyílt  >1059< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 15:27:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
255/2009. Kth. 
2010. évi ellenőrzési munkaterv. 
 

H a t á r o z a t 
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 Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2010. évi ellenőrzési munkatervet a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Orosz Jánosné Ellenőrzési és Rendészeti mb. főosztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00005 Új napirendi pont 
 
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 
ügyrendjének jóváhagyása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 9  
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 Szavazás: Nyílt  >1060< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 15:28:58 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   94.74%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     5.26%     4.17% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
256/2009. Kth. 
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságának  ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
 

       Határidő: azonnal 
       Felelős: Dr. Várnai László 
 

A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00006 Új napirendi pont 
 
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. fekvőbeteg-ellátás ellátási 
területének megváltoztatási kérelme. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
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Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A ma délelőtti rendelésen is több mélykúti betege volt. Megkérdezte tőlük, hogy mit tudnak 
erről. Nincs tudomásuk róla, de továbbra is Kiskunhalasra szeretnének járni, mert itt 
operálták őket. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A bizottsági ülésen részletes tájékoztatást kapott a helyzetről. Tudomása szerint még a 
HospInvest Zrt. kötött Mélykúttal egy olyan szerződést, amivel kimondva-kimondatlanul 
becsapták őket. A járóbeteg ellátás továbbra is ide tartozna, csak a fekvőbeteg ellátást vinné 
el Baja, ami közel 100 millió Ft-os kiesést eredményezne a kiskunhalasi kórháznál. Mélykút 
közigazgatásilag Kiskunhalashoz tartozik a Földhivatal kivételével. Kiskunhalas bajban 
lenne, ha elveszítené ezt a betegszámot. Nonszensz lenne, ha valakit Baján operálnak, de 
Kiskunhalasra járna utógondozásra. A jánoshalmai egészségcentrum megépítésével újabb 
szereplő lép be.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 10  
 

 Szavazás: Nyílt  >1061< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 15:31:45 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
257/2009. Kth. 
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. fekvőbeteg-ellátás ellátási területének 
megváltoztatási kérelme. 
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H a t á r o z a t 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá Mélykút Város  
Önkormányzatának azon kezdeményezéséhez, mely szerint Mélykút  város  fekvőbeteg-ellátás 
ellátási területe a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ellátási területéből a Bajai 
Városi Kórház ellátási területéhez  tartozzon. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző általa: 
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetője 
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 
Mélykút város polgármestere 
Baja város polgármestere 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a végső szót az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat mondja majd ki. Remélhetőleg a képviselő-testület álláspontja meghallgatásra talál. 
 

00007 Új napirendi pont 
 
7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. TlOP 2.2.4 című pályázat 
benyújtásához hozzájárulás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Tájékoztatásként elmondja, hogy az előterjesztéshez csatolták a kórház főigazgatójának 
levelét, mely ismert volt a bizottsági üléseken is. A kérdést még egyszer tárgyalni fogja 
képviselő-testület a pályázat benyújtásakor. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Soron kívül felvették napirendre, mert nem értettek egyet a jegyző azon véleményével, hogy 
csak jogi és pénzügyi kérdés, mert erőteljesen műszaki kérdés is. 
Későbbiekben is szeretné a bizottság, ha rálátása lenne a beruházásra. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Minden előterjesztést megtárgyalhat minden bizottság. A fedlap csak egy iránymutatás. A 
lehetőség megvan ugyanúgy, mint a megyénél is. Dr. Krammer Balázs képviselő az ottani 
Ügyrendi Bizottság ülését mindig úgy kezdi, hogy a javasolt napirendeken kívül mást is 
tárgyaljanak-e meg. Ez a gyakorlat van itt is. Ritkán fordul elő, de a potenciális lehetősége 
megvan. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy most szembesültek azzal, nem 
sok eszköz van kifizetve. A kórház igényelni ezt a jelentős fejlesztést, aminek nagy része 
eszközbeszerzést jelentene a pályázat keretén belül. A bizottság kéri, hogy rálátása legyen a 
pályázatra minden szakaszban. Nem szeretnék, ha HospInvest Zrt.-hez közeli emberek vagy 
cégek működnének közre a pályázatban. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nem eszközbeszerzésről van szó, az csak egy része. A szerkezeti elemek felújítását tartalmazza 
alapvetően a pályázat. A megkezdett beruházás folytatása és további belső átalakítások. A 
HospInvest Zrt. nem jön ide, semmi közük hozzá. A kórház 100%-os önkormányzati 
tulajdonban van. A kórház menedzsmentje teljes felelősséggel készíti elő a pályázatot az 
általa erre megfelelőnek ítélt céggel, hogy a legnagyobb esélye legyen a pályázat 
megnyerésére. Az önkormányzat különböző technikákkal hozzájárul a nyereség 
realizálódásához. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Amikor az önkormányzat visszavette a kórházat, segítségként 35 és 20 millió Ft-ot adott, amit 
3 egyenlő részletben fizet vissza. Ez az összeg fedezné az előterjesztésben szereplő igényt. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Hiányérzete van. Az előkészületi munkákról szeretne többet megtudni, ugyanúgy ahogy a 
városközpont rehabilitációs pályázat esetében is. 55 millió Ft-os kötelezettségvállalásról van 
szó. Az előkészítés költsége 140 millió Ft, ami csak nyertes pályázat esetén számolható el. 
Milyen szakaszban áll az előkészítés, milyen cégek dolgoznak benne és mekkora összegért? 
 
Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető: 
 
Már tavasszal és télen is foglalkoztak a pályázattal. A TIOP 2.2.4 pályázat tervezetét már 
megkapták korábban. A tényleges pályázati kiíráson keveset változtattak. A torony 10. 
emeletig történő felvitele nem fér bele a pályázat kereteibe, mert közel 1 milliárd Ft-ba 
kerülne. A tervezés szakmai tekintetben majdnem rendben van. Semmilyen csapat nincs 
kiválasztva ennek a végrehajtására és nem történt meg a pályázatkiíró cég kiválasztása, vagy 
a tervezők megversenyeztetése. A pályázatnak 10%-os önrészt tartalmaz, aminek a 
meghiúsulása esetén nincs értelme tovább foglalkozni a pályázattal. 
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Pozitív híreket kaptak a nyerési esélyek tekintetében a fővárosból. Véleménye szerint 
mindenképp indulniuk kell a pályázaton, mert a jövőben nem várható hasonló nagyságrendű 
rekonstrukciós, illetve struktúraátalakítós pályázat kiírása. Elengedhetetlennek tartja a 
kórház fejlődése szempontjából. 
Eszközbeszerzésre a pályázati összeg 40%-áig van lehetőség, ami a 2,5-3,5 milliárd Ft-ból 1-
1,6 milliárd Ft-ot jelent. Olyan eszközöket kell beszerezni, ami a gazdaságosságot javítja, 
vagyis kevés anyagszükségletűek és alacsony üzemeltetési költséggel járnak, amit az Országos 
Egészségpénztár (továbbiakban: OEP) finanszíroz. A diagnosztikai épülettömb kialakítása azt 
jelentené, hogy olyan eszközöket szereznének be, amit az OEP finanszíroz. A most meglévő CT 
2 év múlva kikerül a finanszírozás alól. Új eszköz beszerzése szükséges úgy, hogy ez sem az ő 
tulajdonuk és meg kell vásárolniuk. Nem tudják mi lesz a sorsa a CT és röntgen 
készülékeiknek. Az elvitt röntgen készülék is bevonható ebbe a pályázatba, ami mintegy 150 
millió Ft-os értéket képvisel. 
Nem készültek még tervezetek, ami alapján pontosan meghatározhatóak a nagyságrendek. 
Ezért határozták meg 2,5-3,5 milliárd Ft-os pályázati összeget. Az intézmény nagysága és a 
betegszám indikálja ezt nagyságrendet. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az 55 millió Ft a képviselő-
testület döntése alapján beszámolható, ha szükséges. Most erről nem hoznak döntést. Majd 
visszatérnek rá. 
 

Hozzászólások 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
Véleménye szerint nem tudják pontosan, hogy mekkora összegre pályáznak és mit akarnak 
venni belőle.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A jelenlegi előterjesztés egy felhatalmazás a kórháznak, hogy hozzákezdjen annak a 
tervezetnek az előkészítéséhez, amit visszahoz a képviselő-testület elé. Ebben a szakaszban is 
komoly költségek merülnek fel. 
A beadási határidő jövő év eleje. Még visszahozzák és amennyiben szükséges, rendkívüli ülést 
hívnak össze. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Egy korábbi döntés szerint 3 egyenlő részletben kell elvileg visszafizetnie a kórháznak az 
önkormányzattól kapott összeget. Ennek a döntésnek a módosítására lesz szükség. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Ez abszolút így van. 
 
Jekő Attila képviselő: 
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A szándékkal maximálisan egyetért, mert minden pályázati lehetősége, ami előre viszi a 
várost, meg kell ragadni. A hiányérzete továbbra is fennáll. Egy elvi szándék 
kinyilvánításával semmi gondja nem lenne, viszont a határozati javaslat 3. pontjában 55 
millió Ft-os kötelezettségvállalás szerepel. Szereti tudni a saját pénzéről is, hogy hova teszi. 
Javasolja megfontolásra képviselő-testületnek, hogy kérjen az előkészítésre vonatkozóan 
konkrét tájékoztatást. 
Ugyanez fordult elő a városközpont rehabilitációjával kapcsolatban, amire most előterjesztés 
készült. 
Ezzel nem szenved hátrányt a pályázat, mert két körben, február elején és áprilisban lehet 
beadni. Senki érdeke nem csorbul azzal, ha nem most, hanem a következő testületi ülésen 
fogadják el. Az egész előkészítés költsége elérheti az 140 millió Ft-ot, amit egy nem nyertes 
pályázat esetén valakinek állnia kell. Nagyobb körültekintést kér a kérdésben. 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Véleménye szerint ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni. 2 hónap telt el, hogy 
visszavette a kórházát a város. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat a felújításhoz forrást nem 
tud biztosítani a közeljövőben. Rendkívül pontos szakmai előkészítő munkát igényel a pályázat 
előkészítése. A szakmai tartalom Dr. Romhányi Zoltán főigazgató tájékoztatása szerint 
kimunkált, emellé kell odatenni a pontos költségvetési számításokat, terveket, amiért fizetni 
kell. Egyetért abban Jekő Attila képviselővel, hogy pontos kimutatásokra van szükség, de 
biztosítottnak látja, hogy a pontos tervek elkészülte után a képviselő-testület elé kerül az ügy. 
A kórház a saját forrásaiból nem tudja megoldani az előkészítést. Bizonyos mértékig 
csapdahelyzet ez az önkormányzat és a kórház számára is. Ezzel a gesztussal élhetnek a 
kórház felé, ha máshogy segíteni nem tudnak. 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Az előterjesztésből kiderül, hogy 40-45%-a a pályázatnak eszközbeszerzésről szól. 
Polgármester Úr kijavította korábban, annak ellenére, hogy nem tévedett, mikor azt mondta, 
hogy jelentős eszközbeszerzés szerepel a pályázatban. 
Emellett úgy látja, hogy a polgármester nem adja meg Pajor Kálmán képviselőnek a 
tiszteletet. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kéri, hogy az előterjesztésről folyjék a vita. 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
Amikor a HospInvest Zrt.-vel szerződést kötöttek, hosszas vita volt arról, hogy mekkora 
összegű beruházásra van szükség. Már akkor is azt mondta, hogy legalább 2,5 milliárd Ft-ra 
van szükség. Emlékezete szerint 1,5 milliárd Ft-ban egyeztek meg. A tárgyalás végén Kollányi 
Gábor, a HospInvest Zrt. vezérigazgatója igazat adott neki. 
Ez nem történt meg, s most kell pótolni. E nélkül nem lehet elindulni, a lemaradást be kell 
hozni. Véleménye szerint ezt a lehetőséget nem lehet elvenni a kórháztól. 
 
Barta József Városfejlesztési osztályvezető: 
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Dr. Romhányi Zoltán főigazgató levelére készült el az előterjesztés. Utánanéztek az 
előkészítési költségeknek. Valószínűleg az előkészítés 140 millió Ft-nál is többe kerül majd. 
A kórháznak próbáltak segítséget nyújtani azzal, hogy ehhez a költségekhez hozzájárul az 
önkormányzat. Ez az összeg csak az előkészítési költségek bizonyos százalékára elég. Pontos 
összegeket akkor tudnak mondani, ha ki lesz választva a pályázatíró és a pályázat részletei 
tisztázódnak.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Egyetért abban, hogy a költségvetésre ügyelni kell. Az idei évi adóbevételek a mai napon 
100% fölött állnak. Az iparűzési adó esetében is. Csak olyan kötelezettségeket állítanak be, 
ami reális. Nem kigazdálkodható a szükséges összeg a kórház 3-4 havi működési pénzéből, 
ami realizálódik. Ez egy gesztus a kórház felé. Egyetért Jekő Attila képviselővel abból a 
szempontból, hogy nem minden tekintetben kiszámított dologról van szó. Az elszámolás a jövő 
évben fog megtörténni. Egy teljes gazdasági év után a kórháznak is több lehetősége van a 
gazdálkodásra. Jelen pillanatban sem ismert teljes körűen, hogy mennyit kell elkölteni a 
lízingszerződésekre, bérletekre. Megtakarított tőkéje van a kórháznak.  
Egy ma érkezett levél szerint 68 millió Ft-ot kellene kifizetni a HospInvest Zrt.-nek. Ne higgye 
azt senki, hogy ezt ki kell fizetni. Össze-vissza mennek még levelek. Néhány hónapot még várni 
kell arra, hogy pontos kasszát tudjanak csinálni. Annyit mondanak ki, hogy nem kérik vissza 
most az 55 millió Ft-ot. Nem tartja elképzelhetetlen vállalásnak, amellett, hogy figyelemmel 
vannak a költségvetés helyzetére.  
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 11  
 

 Szavazás: Nyílt  >1062< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 15:59:26 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               15   78.95%   62.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 4   21.05%   16.67% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
258/2009. Kth. 
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. TIOP  2.2.4. című pályázat benyújtásához 
hozzájárulás 
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H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul a Semmelweis Halasi 
Kórház Nonprofit Kft. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltozást 
támogató infrastruktúrafejlesztést a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP 2.2.4/09/1 pályázat 
benyújtásához. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a Semmelweis Halasi 
Kórház Nonprofit Kft. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltozást 
támogató infrastruktúrafejlesztést a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP 2.2.4/09/1 
pályázatának önerejét biztosító maximum 350 millió forint, azaz Háromszázötven millió forint 
pénzintézeti hitel felvételéhez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés aláírására. 
 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 55. millió forintot, azaz 
Ötvenötmillió forintot biztosít a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztést a 
fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP 2.2.4/09/1 pályázat elszámolható előkészítési költségéhez. A 
képviselő-testület a költségvetési rendelet soron következő módosításában az átvezetést 
végrehajtja. A további elszámolható előkészítési költség támogatásának lehetősége a 2010 évi 
költségvetés tárgyalása során kerül kidolgozásra, amikor a visszatérülés időpontja is 
meghatározásra kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
László Mária Pénzügyi és Városfejlesztési főosztályvezető 
Barta József Városfejlesztési osztályvezető  
Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00008 Új napirendi pont 
 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításának elfogadása. 
 
Írásos előterjesztésé mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 12  
 

 Szavazás: Nyílt  >1063< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 16:00:18 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
259/2009. Kth. 
Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításának elfogadása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati 
Minőségirányítási Program módosítását a melléklet szerinti egységes szerkezetben fogadja el. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető, 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens általa: 
érintettek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00009 Új napirendi pont 
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9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Berki Viola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A végrehajtásért felelősként a jegyző és a polgármester van megjelölve. Már 2007-ben egy 
ügyészi vizsgálat során kérték a helyzet tisztázását, majd egy belső ellenőri vizsgálat is. 
Ilyenkor ki a felelős? Több év alatt nincs rendbe hozva. A képért kiadott pénznek a megfelelő 
helyen kell szerepelnie. 2 millió Ft befizetődött a 3,5 millió Ft-ból. 
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Az ügy előzményéhez hozzátartozik, hogy 2005-2006 között érdemben nem működött a 
kuratórium. Ennek voltak személyi jellegű okai. Az örökhagyó meghatározta, hogy kik 
vegyenek részt a kuratóriumban. Szép elgondolás volt, de olyan elfoglalt, illetve életkoruk 
miatt olyan nehezen közreműködő embereket jelölt ki Berki Viola művésznő, akikkel a 
határozatképességet alig, vagy egyáltalán nem lehetett biztosítani. Hozzátartozott az is, hogy 
a gyűjtemény sorsa nem volt igazán rendezett. A Halas Galéria többi gyűjteményével együtt a 
megyei Thorma János Múzeumhoz tartozott és a Gyűjtemények Házában került elhelyezésre, 
illetve együtt kezelte a múzeum a teljes gyűjteményt. Nem volt a személyi háttere rendezett 
ennek az alapítványnak. 2007-ben zajlott az ügyészi vizsgálat. Akkor megtették azokat az 
intézkedéseket, amelyek a törvényes működés helyreállításához szükségesek voltak. A 
képviselő-testület ekkor választotta meg Bánszki Pál helyett Dr. Wicker Erikát kuratóriumi 
elnöknek, illetve 5-ről 7 főre emelték a kuratórium létszámát két kiskunhalasi taggal. 
Érdemben 2007-2008-ban kezdte meg a működését a kuratórium. Ennek köszönhetően azok a 
juttatások, amelyek a kuratóriumhoz kerültek, az elmúlt két évben felhalmozásra kerültek. 
Most teremtődött meg annak a feltétele, hogy az alapító okiratban szereplő összeget a 
hagyatéki szerződésnek megfelelően korrigálják. Erre kerül most sor. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 13  
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 Szavazás: Nyílt  >1064< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 16:03:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
260/2009. Kth. 
Berki Viola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint alapító elrendeli a Berki Viola Közalapítvány 

Alapító Okiratában megjelölt „Vagyon”-ának 1 500 000, azaz egymillió-ötszázezer 
forinttal történő megemelését. A  „Vagyon”  – azaz a „Jegyzett tőke” - emelésének 
forrása az alapító által az elmúlt években juttatott támogatás pénzmaradványa, mely 
jelenleg a Berki Viola Közalapítvány költségvetésben mint „OPTIMA értékpapírban 
lekötött”, illetve „Elszámolási számlán” tartott összegrész megjelöléssel szerepel. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál a 
Berki Viola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:  

„ 5.)A Közalapítvány vagyona: 
A Közalapítvány céljaira rendelt vagyon 3 500 000 – Ft., azaz hárommillió-
ötszázezer forint. A Közalapítvány vagyona növekedhet a közalapítványi 
vagyon hozadékával, valamint a Közalapítványhoz csatlakozó jogi és 
természetes személyek, egyéb szervezetek felajánlásainak elfogadásával.”    

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Dr. Wicker Erika kuratóriumi elnök,  
Szécsényiné Nagy Katalin a kuratórium gazdasági ügyintézője 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető általa: 
Bács-Kiskun Megyei Bíróság  
 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00010 Új napirendi pont 
 
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének 
módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Simon István Népjóléti osztályvezető: 
 
Az előterjesztés 5. számú mellékletébe nem emelték be azt a 7 millió Ft-ot, amit a képviselő-
testület a legutóbbi ülésén szavazott meg. A táblázat utolsó két sorát 34 millió Ft-ra és 340 
millió Ft-ra módosítsák.  
A közfoglalkoztatási terv módosítását az is indokolta, hogy sajnálatos módon megemelkedett 
az aktív korúak ellátására jogosultak száma. A korábbi 250 fős létszámhoz képest 300-350 fő 
foglalkoztatotti létszám, amit vállalni tudnak. 
 
 

Kérdések 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy az 55 év felettiek is bekapcsolódhatnak. Mit kell ehhez 
tenni? Sok 55 év feletti munkanélküli van, aki  munkaképes és iskolázott is. 
 
Simon István Népjóléti osztályvezető: 
 
Ez is egy lényeges eleme az Út a munkához tervnek. Nem feledkeztek el erről. Megjelenítettek 
5 főt, akik előzetesen jelezték, hogy szeretnének részt venni.  
A közfoglalkoztatás szervezőket kell megkeresniük és olyan megállapodást aláírniuk, 
amelyben elfogadják a kiközvetítéssel járó feltételeket. Amennyiben van munka, akkor ki 
tudják közvetíteni őket. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 14  
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 Szavazás: Nyílt  >1065< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 16:07:15 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
261/2009. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzat 2009. évi – 
módosított - Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztésnek megfelelően a 4-5. számú 
mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
 

00011 Új napirendi pont 
 
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Településőrök foglalkoztatása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető: 
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Kiskunhalas Város Közbiztonsági Tervének szerves része a Városi Rendészet. Ezen belül is a 
mezőőrség és a közterület-felügyelet megerősítése. Erre az egyik lehetséges mód, hogy az élő 
erőt növeljék, illetve a technikai eszközeiket fejlesszék. Ez egy hosszú távú elképzelés, ami 
nyilvánvalóan akkor valósítható meg, ha a finanszírozását be tudja építeni a költségvetésbe. 
Ebben az előterjesztésben egy gyorsabb lehetőség szerepel. Az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium felhívást tett közzé településőrök foglalkoztatására. Kiskunhalasra vonatkozóan 
az a felhívás alkalmazandó, ami a közterület-felügyelőket foglalkoztató településekre került 
kiírásra. 
A településőrök feladata az eredeti kiírás szerint a közterület-felügyelők munkájának segítése. 
Önállóan nem dolgozhatnak, intézkedési jogkörrel nem rendelkeznek. Eltérést sikerült 
kieszközölni a minisztériumtól. A szakállamtitkár hozzájárult, hogy Kiskunhalast tekintve a 
mezőőrség megléte és a sűrűn lakott külterület miatt, a településőröket a mezőőrök mellett is 
alkalmazzák. 
Céljuk ezzel a megoldással, hogy az 1 fős járőröket a településőrökkel megerősítsék. A 2 fős 
járőr intézkedési biztonsága hatékonyabb, ezáltal a munkája eredményesebb. 
A költségek jelentős részét az állam viseli, tehát finanszírozás szempontjából is igen kedvező 
lehetőség, ezért kéri az előterjesztés támogatását. 
 

Kérdések 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Az önkormányzatnak kell biztosítania a ruhát és egyéb felszerelést Amennyiben a jelentkezők 
képzetlenek, az iskolázás mennyibe kerül az önkormányzatnak. 
 
Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető: 
 
A felhívás feltételnek szabja a 8 általános iskolai végzettséget, illetve a vagyonőri, vagy ezzel 
hasonló szintű végzettséget. Akinek nincs meg a végzettsége, az nem alkalmazható, ezért külön 
beiskolázási költség nincs. 
 

Hozzászólások 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A kiskunhalasi közbiztonság igényelné, hogy intézkedni tudó személyek dolgozhassanak az 
utcákon. Véleménye szerint ennek a 4 főnek az alkalmazása nem jelent megoldást. Ezek az 
emberek képzetlenek és nem intézkedhetnek. Az egyszerű állampolgár is tud szólni a 
rendőrségnek, ha olyan eseményt lát. 
Véleménye szerint elaprózott a városvédelem. Létezik településőrség, közterület-felügyelet, 
polgárőrség, mezőőrség, vagyonvédelmi cégek és a rendőrség. Az egyik nem tudja mit csinál 
a másik. Így a munka nem hatékony. Kidobott összegnek érzi a ráfordítást. Véleménye szerint 
a rendőrségnek kellene felügyelnie és megoldania ezt a dolgot. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Nem tudja mi indokolta kormányzati szinten a településőrség létrehozását. A mezőőrség és a 
polgárőrség fejlesztésére is biztosíthattak volna keretet. Horn Gábor SZDSZ-es képviselő is 
ezt vetette fel. 
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Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Véleménye szerint mindegy, hogy minek nevezik. Egy évvel ezelőtt a 10 fős mezőőrség 
létszámát 6 főre csökkentették. Maga a jelenlét már jelent valamit a külterületen élőknek, 
különös tekintettel arra, hogy egyre többen húzódnak ki gazdasági okokból. Reméli, hogy 
csökken a lopások száma. 
 
Csáki László képviselő: 
 
Nem a Kormánynak, hanem a kiskunhalasi képviselő-testületnek kell döntenie ebben a 
kérdésben. Az lenne a legjobb, ha nem lenne szükség egyenruhásra sehol sem, mert mindenki 
tudná mi a feladata és nem járnának vandálok a városban. Egyetért Dózsa Tamás Károly 
képviselő által elmondottakkal. Véleménye szerint a jól képzett mezőőrök megfelelően be 
tudják tanítani az újoncokat, hogy véglegesíteni lehessen őket. 
 
Dr. Nagy Lajos képviselő: 
 
Nem érti a vitát. Ha nem szavazza meg az előterjesztést a képviselő-testület, akkor 4 fővel 
kevesebben lesznek az utcán.  
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A Kormány 2009. áprilisában hozta ezt a döntést. Ez a minisztérium javaslata. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nem hiszi, hogy a kiskunhalasi képviselő-testületnek azt kell figyelnie, hogy országos politikai 
szereplők mit mondanak a településőrség létrehozásáról. Minimális hozzájárulással kapnak 4 
további embert. Éjszakánként egyedül járőröznek a tanyavilágban az ismert problémák 
közepette. Nagyobb tiszteletet parancsol két fő, mint egy az intézkedés során. 
Nem alternatív szervezeteket kívánnak létrehozni, hanem meg akarják erősíteni a jelenlegi 
szolgálatot. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 15  
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 Szavazás: Nyílt  >1066< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 16:17:33 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18   94.74%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 1     5.26%     4.17% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
262/2009. Kth. 
Településőrök foglalkoztatása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete négy fő településőr foglalkoztatását támogatja, a 
szükséges anyagi eszközöket biztosítja. Kiskunhalas Város Polgármesterét felhatalmazza a 
foglalkoztatással összefüggő megállapodások aláírására, egyben megbízza a munkáltatói 
jogok gyakorlásával. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Törőcsik Dávid Rendészeti osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00012 Új napirendi pont 
 
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi 
megállapodásának módosítása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Simon István Népjóléti osztályvezető: 
 
2008. január 1-től megkezdte működését a Szociális Szolgáltató Központ a Többcélú 
Kistérségi Társulás keretén belül.  Akkor született egy megállapodás, aminek a pontosítása a 
mostani előterjesztés. Minden képviselő-testületnek el kell fogadnia, hogy egységesen tudják 
alkalmazni a kistérségben.  
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 16  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >1067< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 16:18:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               19 100.00%   79.17% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               19 100.00%   79.17% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 5     20.83% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
263/2009. Kth. 
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az egyes 
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételének - a Társulás és 
tagönkormányzatai között létrejövő – megállapodás 1. sz. melléklet szerinti módosítását. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2009. november 15. 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
Fődi Gabriella Kistérségi irodavezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00013 Új napirendi pont 
 
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Baky kastély (091-017 sz-ú) tr. állomás feszültségpanasz miatt közcélú 
kif. hálózat átépítésével érintett önkormányzati ingatlanok kártalanítási összegének 
meghatározása. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
No: 17  
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 Szavazás: Nyílt  >1068< Egyszerű 
 Ideje:2009.10.26 16:19:57 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   70.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               17 100.00%   70.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 7     29.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
264/2009. Kth. 
Baky kastély (091-017 sz-ú) tr. állomás feszültségpanasz miatt közcélű kif. hálózat 
átépítésével érintett önkormányzati ingatlanok kártalanítási összegének meghatározása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a 40516; 40517/2; 40360 hrsz.-ú ingatlanok 
egyszeri kártalanítási összegét az alábbiak szerint: 
 

Ingatlan adatai " Bizt. övezet adatai " 

Hrsz. szám Tul. hányad Művelési ág 
Bizt. Övez. 

hossza 
Bizt. Övez. 
Széllesége 

Bizt. Övez. 
Nagysága 

oszlop db 
szám 

Önkormányzatnak 
fizetendő összeg (Ft) 

40516 1/1 kivett közút 23 1,0 23,00 1 5.000.- Ft + Áfa 

40517/2 1/1 kivett út 60 0,9 55,00 2 5.000.- Ft + Áfa 

40360 1/1 közút 105,6 0,9 92,00 3 5.000.- Ft + Áfa 

 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező „Nyomvonalas 
villamosművi létesítmény elhelyezésével összefüggésben létrejött fizetési megállapodások” 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Barta József Városfejlesztési osztályvezető, általa: 
ELEKTROGLOBE Kft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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00014 Új napirendi pont 

 
14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Halas Galéria ingatlancsere kezdeményezése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Régóta húzódik, hogy miként lehetne az átjárást megoldani a Végh Kúria és a tájház között. 
Egy nagyobb terület már önkormányzati tulajdon. A Végh Kúria mögött terület osztatlan 
közös tulajdon, 4 család lakja. Szépen gondozzák. A kert vége egy művelésből kivont rész, ott 
kívánja az előterjesztő a területcserét megoldani. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 18  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >1069< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 16:22:51 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               17 100.00%   70.83% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               17 100.00%   70.83% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 7     29.17% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
265/2009. Kth. 
Halas Galéria ingatlancsere kezdeményezése  
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H a t á r o z a t 

 
A Képviselő-testület a Halas-Geo Bt. által készített, 2009. 06. 17-én záradékolt változási 
vázrajz alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 319 hrsz alatti ingatlan oldalkertjének 
egy részét el kívánja cserélni a 325 hrsz alatti ingatlan hátsókertjére úgy, hogy a 
csereterületek egymással azonos nagyságúak legyenek. A területcserét az azonos 
területnagyságra tekintettel azonos értéken – 7.000.- Ft/m2 értéket figyelembe véve – kívánja 
végrehajtani, hogy a felek között pénzmozgás ne történjen. 
A megosztási vázrajzon szereplő – területszámításból adódó – területi eltérésekkel 
kapcsolatban az Önkormányzatnak követelése nincs. 
 
Az ingatlancserével kapcsolatos költségeket a Képviselő testület vállalja, egyben megbízza a 
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
Tóth Péter főépítész 
Városgazda Zrt. általa: 
érintett 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 

00015 Új napirendi pont 
 
 
15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tájékoztató a városközpont rehabilitáció pályázat előkészítéséről. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

Kérdések 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Köszöni a tájékoztatást. Ugyanezt kéri a kórház pályázat esetében. Az előterjesztésben 
szereplő cég közül 3-at ismer. A nyertest nem. Kéri, hogy Tóth Péter főépítész szóljon pár szót 
erről a cégről és a referenciáikról. Mit jelent az, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tették? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 

43 



Az előterjesztésből kiderül, hogy 2009. januárjában elutasították a város pályázatát. Akkor 
elhangzott, hogy amint lehetőség nyílik rá, újra beadják. Augusztusban újra kiírták a 
pályázatot. Véleménye szerint meglehetősen későn tárgyalja a testület, mert novemberben be 
is kell adni az átdolgozott pályázatot. Miért ilyen későn tárgyalják és az  előkészítésbe miért 
nem vonták be a műszaki szakbizottságot? 
A műszaki kiírást jelentősen módosítani kellett. Korábban vita volt arról, hogy mi mekkora 
hangsúlyt kapjon. Senki nem ismertette, hogy az új kiírás mit enged meg. Valószínűleg tartja, 
hogy rövid egyeztetést követően lesznek kénytelenek beadni a pályázatot.  
 
Tóth Péter főépítész: 
 
 
Jekő Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy amikor felvetődött a pályázat 
újbóli beadása, a képviselő-testület hatalmazta fel a polgármestert az árajánlatok 
bekéréséreés azok közül a legkedvezőbb árajánlatot adóval kössön szerződést. Az Aditus Kft.-
vel, a MAPI Kft.-vel és a Gress-Ing Kft.-vel már korábban is dolgoztattak. Közreműködő cég 
kapcsán került a látókörbe az Inno-Motive Kft. Meglepő módon ők adták a legkedvezőbb 
ajánlatot. Az árajánlatok nála megtekinhetők. 
Referencialistájuk is megtekinthető, de a szegedi főtér rekonstrukciós pályázatát is ők 
készítették közel 1 milliárd Ft-os összegben. Még 2-3 hasonló pályázatukat említették, ami 
megvalósult, ami számára kellően megalapozta hozzáértésüket. 
A lényegi elemek nem változtak az új kiírás szerint sem. A szakbizottság korábban alaposan 
megtárgyalta a koncepciót. A terveket a képviselő-testület mellett a szakbizottság is 
jóváhagyta és lakossági fórumot is tartottak vele kapcsolatosan. A koncepcionális részeken 
nem kívánnak változtatni, ezért a korábbi egyeztetések tapasztalatait tovább lehet 
hasznosítani. A kisebb módosításokat kell végiggondolni, amik a keretösszeg csökkenéséből 
adódnak. A pályázatnak is feltétele, valamint az önkormányzatnak is lényege a minél 
szélesebb körű egyeztetés. A korábbi egyeztetésekre továbbra is sort fognak keríteni, de már 
nem lesz annyira szükséges. 
Dr. Szlanka Tamást követően ő vette át a pályázat menedzselését, ami némi időt vett igénybe. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület hallgatólagosan tudomásul veszi a tájékoztatót. 
 

00016 Új napirendi pont 
 
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Mórahalom városa által kezdeményezett határokon átnyúló BANAT-
TRIPLEX CONFINIUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS-hoz való csatlakozás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Ma reggel egyeztettek Mórahalom város vezetésével. A téma fontossága miatt gondolta, hogy 
a mai napon tárgyalják. A pozitív választ november 5-ig kell jelezni.  
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető: 
 
Ma délelőtt kapták meg az értesítést, amiben kérik, hogy nyilvánítsanak véleményt az 
együttműködésről. Mórahalom állt az élére. Három nemzet együttműködésében 
gondolkodnak. Kiskunhalas Szerbiával tudna napi kapcsolatot létesíteni. Mórahalom és 
Szeged térségének más a mozgástere, ők bevonták a Banatot is. Júniusban volt egy előzetes 
egyeztetés. Nagy területet fedett le a résztvevők összetétele. Románia esetében egyszerűbb a 
dolog, hiszen tagja az Európai Uniónak, az ottani önkormányzatok mozgástere viszonylag 
nagy. Szerbiával van gond, hiszen ott az önkormányzatoknak bármilyen elkötelezettség esetén 
minimum az illetékes tartományi minisztériumtól, de ebben az esetben a szakminisztériumtól 
engedélyt kell kérniük. Azért választották a Vajdaság esetében a feltüntetett megoldást, a 
Vajdasági Nagyberuházásokat Kezelő Alap csatlakozását, mert bizonyos értelemben egy 
tartományi minisztérium által létrehozott intézmény, ami lefedi az összes Vajdasági települést. 
Fontos volt, hogy Szabadka és Magyarkanizsa, amellyel partnerkapcsolata van a városnak, 
hogyan érintett a dologban. A Vajdasági Nagyberuházási Alapot kérték fel 
tárgyalópartnernek. Megjelentek és kinyilvánították csatlakozási szándékukat. A csatlakozni 
kívánó vajdasági települések végleges névsora most formálódik annak függvényében, hogy ki 
kapja meg rá az engedélyt. 
Véleménye szerint Kiskunhalas számára előnnyel jár a csoportosuláshoz való csatlakozás. 
Bekerülnek egy olyan információs bázisba, ahol hírekhez, információkhoz juthatnak hozzá, 
amelyből később profitálhat a város, vagy a kistérség. A résztvevők 3 éves moratóriumot 
fognak hirdetni. Továbbra sem kizártak a kétoldalú kapcsolatok. Akik most bekerülnek a 
szervezetbe, azok lesznek az alapítótagok és 3 évig nem fognak további tagokat felvenni. A 
30.000 Ft-os éves tagdíjnak sokszoros hozadéka jöhet vissza. Lesznek kötelezettségek is ennek 
fejében. Az újonnan megnyíló alapok kihasználása szempontjából egy hasznos szervezetnek a 
tagja lehet Kiskunhalas az egyezmény elfogadásával. 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Az előterjesztésben 2 éves munka van Kiskunhalas részéről, az ő részéről is. Lényegében az 
uniós EUREG programot váltja fel. Az előszobája annak, amire már hosszabb ideje 
készítenek elő egy együttműködést, ami remélhetőleg mihamarabb aláírásra is kerül 
Szabadkával. Lehetőséget biztosít, hogy közösen pályázzanak. Október végével megszületett a 
kormányzati döntés Szerbiában. A pályázati kiírás egy hete olvasható. Jó lenne, ha ezeket 
valaki előkészítené. Nem tudja, hogy a Városmenedzser Nonprofit Kft. nélkül ki fogja 
megcsinálni. 
Támogatja a csatlakozást és remélhetőleg meg tudják tölteni tartalommal is. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
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No: 19  
 
  

 Szavazás: Nyílt  >1070< Minősített 
 Ideje:2009.10.26 16:36:16 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               21 100.00%   87.50% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               21 100.00%   87.50% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 3     12.50% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
266/2009. Kth. 
Mórahalom városa által kezdeményezett határokon átnyúló BANAT-TRIPLEX CONFINIUM 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CSOPORTOSULÁS – hoz való csatlakozás.  
 
 
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a magyar-román-szerb hármashatár térségében 
létrehozandó Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban: BANAT-TRIPLEX 
CONFINIUM KORLÁTOLT FELEŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
CSOPORTOSULÁS (rövid nevén: Banat-Triplex Confinium EGTC., tov.: EGTC) történő 
részvétellel egyetért, és ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a fenti EGTC szervezeti 
formába csatlakozni kíván és az – magyar települések esetében - 1,- Ft/lakos/év tagsági díj - 
azaz a város vonatkozásában 30 000, azaz harmincezer forint/év -  megfizetését vállalja.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
Egyezmény, valamint az EGTC megalakulásával kapcsolatos további dokumentumok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek:  
 
László Mária Pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető, 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető,  
Barta József Városfejlesztési osztályvezető, 
Városgazda Zrt.,  
Kurucz Brigitta projektmenedzser, 
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Fődi Gabriella a Halas Többcélú Kistérségi Társulás intézményvezetője, 
Nagy Izabella a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiskunhalasi 
kirendeltségének vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

00017 Új napirendi pont 
 
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Nagy András Péter képviselőt, hogy a kisszállási buszmenetrend módosítására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. Egyeztetett a busztársasággal is és nem biztos, hogy sikerül megoldást 
találni. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Nagy András Péter képviselőt, hogy a Bocskai, Bem és Bercsényi utcai 
társasházak által határolt belső udvarban parkoló kialakítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Nagy András Péter képviselőt, hogy a Gomba Presszó környékére fokozott 
rendőri jelenlétre vonatkozó kérésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Nagy András Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Kéve utcai kiserdőben két fa kivágására kapott választ 
elfogadja-e? 
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Soós Árpád képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert a két fa annyira megdőlt, hogy az ott lakók testi épségét 
veszélyezteti. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Rakodó utcai fák nyesésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Henger és Kárpát utcán a malomtól nyílt 
csapadékelvezető létesítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal, hogy a jövő évi költségvetésbe kéri betervezni. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy az Oncsa-telepre szeletív hulladékgyűjtő kihelyezésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, csak ha pontos határidőt tartalmaz. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a hulladékszállításban bevezetendő chip rendszerre 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ nem fogadja el.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
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Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a Szent Erzsébet téri reklámtáblák magasabbra 
helyezésére, vagy megszüntetésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Soós Árpád képviselőt, hogy a volt Lovalaktanya előtt a „Kizárólag BM dolgozók 
részére” tábla leszerelésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a vendéglátó egységek környékén több szeméttároló 
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Szüreti Fesztivál idején kevesebb utca lezárására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja azzal, hogy folyamatos takarítást kér. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bethlen Gábor téren, főként a volt Posta épülete 
előtt a galambpiszok eltakarítására kapott választ elfogadja-e? 
 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Református templom elé gyalogátkelőhely 
létesítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Gyöngyvirág utcában a szikkasztó árok tisztítására és 
megerősítésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Mártírok útján a padka javítására és kátyúzásra kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Fazekas és Bajza utca sarkán lévő újságos 
pavilon eltávolítására vagy hasznosítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja időpont megjelölésével. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Szelezsán János a Városgazda Zrt. részéről tájékoztatja a képviselő urat az intézkedés 
megtörténtéről. 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy az Erdei Ferenc tér 4/A és 4/B. előtt a 
vízelvezetés javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a játszóterek fokozott éjszakai ellenőrzésére 
kapott választ elfogadja-e? 
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Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Szentgál utcai játszótér 
kosárlabdapalánkjának javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Radnóti utcai játszótér javításának 
árajánlatára kapott választ elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a védett épületek fokozott védelmére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert nem kapott egyáltalán választ a kérdéseire. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kiskunhalasi Helytörténeti Olvasókönyv oktatásban 
betöltött szerepére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. Szeretné, hogy a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság 
tárgyalja az interpellációját, mert a hivatkozott önkormányzati rendelet elrendeli az oktatást 
és elkészültek a programok. A válaszban nem ez szerepel. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát. 
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a helytörténeti könyvek, kiadványok városi 
rendezvényeken történő árusítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Nagy-Szeder István u. 22. előtti csatornafedlap 
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Kisteleki úton a teherautó forgalom korlátozására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Fűrész és Dózsa György u. kereszteződésébe a 
STOP táblát előjelző útburkolati jel felfestésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert az utóbbi időben két súlyos baleset is történt ebben a 
kereszteződésben. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A KRESZ szerint útburkolati jelet nem lehet felfesteni, csak előjelző táblát lehet kihelyezni, 
ami pedig indokolatlan a válasz szerint. 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a K-Ny-i kerékpárút pályázatára kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
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A Városfejlesztési Osztály elnézett egy érkeztetési dátumot, emiatt a pályázat késedelembe 
esett és elutasították. Egy évet vesztettek ezzel, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy végképp 
elveszett ez a pályázati lehetőség. Konkrétabb, pontos tényekkel alátámasztott választ kér. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Nem ilyen egyszerű a dolog. Le fogják írni, hogy mi a különbség az érkeztető bélyegző és a 
dátum között. Ez két szerv közötti vita.  
Új interpellációs válasz készítését rendeli el. 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a zárt ülések titkosságának biztosítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Kossuth utcai járda bíróság előtti szakaszának 
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ nem fogadja el, mert nem történt meg a javítás. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Tó u. és Petőfi u. kereszteződésébe Szeged felé útba 
igazító tábla kihelyezésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a City Irodaházban lévő Ifjúsági Iroda hasznosítására 
és üzemeltetőjére kapott választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a hulladékszállítási szerződéskötésekre kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. A tendencia az, hogy a lakosság hiába kötött kis hulladékgyűjtő 
edényzetre szerződést, az árát fel fogják emelni a 110 literes ürítésének díjáig. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Még nem tartanak ott. Ha nem tudják tartani azt az arányt, amit a közbeszerzési eljárás 
kapcsán vállaltak, ez lesz a következménye. A 2010-es díjemeléssel kapcsolatban már három 
kalkulációt olvasott. A konzorcium dönt benne. A képviselő-testületi is tárgyalja majd. 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
Várható volt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés beindulásával nem lesz szükség a nagyobb 
kukákra. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Közbeszerzési eljárás, pályázat van, abban pedig kötelezettségvállalás. Ez alapján meghozzák 
a döntést, ami mindenkire nézve kötelező. 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a zöldhulladék számára zsákok beszerzésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Bajnok u. 5. előtt közvilágítás kiépítésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság elé utalja a válasz 
vizsgálatát. 
 
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Petőfi u.  Kálvin tér és Harangos tér közötti 
szakaszán az útburkolat javítására kapott választ elfogadja-e? 
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Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Határidő megjelölése mellet tudja elfogadni a választ. 
 
Szelezsán János Városgazda Zrt. képviseletében: 
 
Ígéretet tesz rá, hogy két héten belül elkészülnek a javítással. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a belvárosi üzlethelyiségek bérleti díjaira kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A választ nem fogadja el. Véleménye szerint a kevesebb bevétel is több a semminél. A 
Városgazda Zrt. költségvetéséből így kieső bevételeket az önkormányzatnak kell majd állnia. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát. 
A bérleti díjak megállapítása meghatározott eljárással történik. Őt is megkeresték az 
üzlethelyiséget bérlők. A képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy csökkenhessenek a 
bérleti díjak. Ez azzal jár, hogy a Városgazda Zrt. önkormányzati támogatását megemeli. A 
Városgazda Zrt. önmaga nem tud lépéseket tenni az üzleti tervével kapcsolatban. 
Egyetért azzal, hogy a szakbizottság megvizsgálja a kérdést. A Pénzügyi, Költségvetési és 
Gazdasági Bizottság a 2010-es költségvetés kapcsán tud erre javaslatot tenni. Támogatja, ha 
ezzel meg tudnak menteni néhány munkahelyet. A bérleti díjakat nem tudják felülvizsgálni, 
mert többféle bérleti díj létezik. Egyedi döntéseket nem lehet hozni. 
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A bezárt üzletek állaga is romlik.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a Csalogány u. vasúton túli szakaszának zúzottköves 
javítására kapott választ elfogadja-e? 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a Vasút utca csatornalefolyóinak tisztítására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Horváth Etelka képviselő: 
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A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Horváth Etelka képviselőt, hogy a Baross utcán lévő ostorfák metszésére kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a strand kempingjének éjszakai nyitva tartására 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Dr. Szász Éva képviselőt, hogy a Tölgyfa Vendéglő strand felőli megnyitására kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A választ elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság Pozsony utcai szervizút 8-10 mm átmérőjű zúzott kővel történő 
javítására vonatkozó határozatát elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság Radnóti utcai játszótér javítására vonatkozó határozatát 
elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
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Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság Fazekas Gábor u. 47-49. sz. előtti közvilágítás kiépítésére 
vonatkozó határozatát elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Szilágyi Pál Ferenc képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság Bajza utcai buszöböl kialakítására vonatkozó határozatát 
elfogadja-e? 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság város 
honlapjának frissítésére vonatkozó határozatát elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Egy ma már ingyenesen letölthető sablon ennek az alapja, amiért a város pénzt fizet. 
Véleménye szerint nem a valóságnak megfelelően tájékoztatták. Kéri, hogy az Ügyrendi 
Bizottság vegye fel a kérdést a napirendjére. 
A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság határozatát elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság zöldhulladék elszállításának megoldására vonatkozó határozatát 
elfogadja-e? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az önkormányzat a 2009-es költségvetésében nem biztosította a szükséges összeget. A 
jelenlegi költségvetési előirányzatok között kell megtalálni a forrást, amiből finanszírozni 
tudják. A 2010-es költségvetésben ezzel tervezni kell. Mindannyiuk felelőssége a probléma 
megoldása. 
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Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság Víziközmű Társulat előtti járda javítására vonatkozó határozatát 
elfogadja-e? 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság hiányzó utca-névtáblák felmérésére és kihelyezésére vonatkozó 
határozatát elfogadja-e? 
 
A Településfejlesztési, Idegenforgalmi és Városüzemeltetési Bizottság következő ülésére 
írásbeli tájékoztatást kér a Városgazda Zrt.-től. 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság Sáros utcai illemhelyek kialakítására vonatkozó határozatát 
elfogadja-e? 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
A határozatot elfogadja. 
 
¦ 1_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Kéri, hogy minél rövidebb időn belül kezdődjenek tárgyalások és szülessen döntés a 
zöldhulladéknak a város egész területéről történő begyűjtéséről. Amennyiben a Városgazda 
Zrt.-nek nem áll rendelkezésére megfelelő forrás, úgy a költségvetés következő módosításakor 
biztosítson rá fedezetet az önkormányzat. 
Korábban ígéretet kaptak arra, hogy a szolgáltató speciális autóval begyűjti, valamint 
komposztáló telepen hasznosítja a zöldhulladékot, de ez nem történt meg.  
 
 
¦ 2_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Jerémiás Béláné képviselő: 
 
A robogósok Bethlen Gábor térről történő kitiltását kéri. 
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A volt Posta épületének hasznosítását kéri, mert az állaga egyre romlik. Tudomása szerint a 
felső szintet tavasszal felújítják. Felvilágosítást kér arról, hogy a földszinten terveznek-e 
felújítást, illetve a városközpont rehabilitációjában szerepel-e.  
 
Az elszaporodó galambok irtását és a költségvetésben erre forrás biztosítását kéri. 
 
Tejivó létrehozását kéri a városközpontban. 
 
Nyilvános illemhely kialakítását kéri a városközpontban. 
 
A Kovács Sándor utca vasúton túli szakaszának burkolását kéri. 
 
Térfigyelő kamerák kihelyezését kéri a Bethlen Gábor térre péntek estétől vasárnap reggelig a 
vandálok miatt. 
 
A Bükkönyös utcába szelektív hulladékgyűjtő létesítését kéri, mert az ott lakóktól messze 
található a legközelebbi hulladékgyűjtő sziget. 
 
A Bükkönyös utcában a fák nyesését kéri, mert elérik a villanyvezetékeket. 
 
¦ 3_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Szilágyi Pál Ferenc képviselő: 
 
A gyalogátkelőhelyek akadálymentesítési terveiről és a megvalósítás várható időpontjáról kér 
felvilágosítást. 
 
A Bajza utcán gyalogátkelőhely létesítését kéri ismételten a Bernáth Lajos Kollégiumba és a 
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskolába járó gyerekek miatt. 
 
A Fazekas Gábor utca és Bajza utca csatornáinak teljes tisztítását kéri. Amennyiben nagy a 
forrásigénye, költségszámítás készítését kéri. 
 
Az 53-as főút közlekedési lámpáinak korszerűsítési terveiről kér felvilágosítást a gyakori 
működési hibák miatt. 
 
Az Ág u., a Vadkerti út, a Radnóti u. és Pozsony u. fokozott rendőrségi ellenőrzését kéri a 
közelmúlt betörései miatt.  
 
A Szabadság téren a Gábor Áron emlékmű környékén a járda javítását kéri a jobb 
megközelíthetőség miatt. 
 
Pozsony utcai szervizút vízelvezetésére költségkalkuláció készítését kéri. 
 
Zöldhulladék lerakók létesítéséről kér felvilágosítást egy korábbi szóbeli egyeztetésre 
hivatkozva. 
 
Az Ág u. Vadkerti út felőli szakaszán a gyenge közvilágítás problémájának megoldását kéri a 
fák nyesésével, vagy a közvilágítás bővítésével. 
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¦ 4_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Horváth Mihály képviselő: 
 
Véleménye szerint újra kell gondolni az interpelláció intézményét. A válaszadással a hivatali 
apparátus jelentős része foglalkozik. 
Az interpellációkra fordítható keretösszeg jövőre valószínűleg csökkenni fog. 
Már korábban is javasolta azt, a két választási ciklussal ezelőtt megoldást, hogy a 
polgármester, vagy az általa megbízott személy és a Településfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke, 
valamint a hivatali apparátus egy tagja, az önkormányzati képviselőkkel adott időszak alatt 
járják be a választókörzeteket és térképezzék fel a problémákat. Ez 3-6 hónap alatt 
megoldható. 
A lakosoknak lehetőséget kínál arra, hogy személyesen találkozzanak az illetékesekkel. A 
testület elé pedig ezt követően előterjesztés készülne a megoldandó problémákról. 
Véleménye szerint a megvalósítás és a problémák kijavítása a reform nélkül kaotikussá 
válhat. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az interpelláció alapvetően ellenzéki műfaj.  
Ebben a ciklusban a többség interpellálja saját magát, mert ők fogadták el a költségvetést. 
Ezeknek az interpellációknak frakción belül kellene elhangozniuk és a Horváth Mihály 
képviselő által felvázoltak szerint kellene megoldani őket. 
Ahogy közeledik a választás, egyre több lesz az interpelláció. Nem lehet ennek gátat szabni. 
Egyetért azzal, hogy az apparátusnak jelentős idejét leköti a válaszadás, különösen a 
Városfejlesztési Osztályon.  
Osztja Horváth Mihály képviselő álláspontját, hogy reformra van szükség. A Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III.07.) számú 
rendelete szerint lehetőség van az interpellációra, ezért nem lehet megtiltani. 
 
 
¦ 5_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Máté Lajos képviselő: 
 
Azért működik így a rendszer, mert a jobboldali képviselők úgy érzik, hogy a hivatal nem 
teljesíti a kéréseiket.  
 
Az önkormányzat költségvetésének I. féléves beszámolójában a teljesítések alacsonyan álltak. 
Azzal magyarázták, hogy főként az év vége felé jelentkeznek az igények és akkor fognak ezek 
teljesülni. A költségvetés módosításakor a Halasvíz Kft. fejlesztési rovatában 20 millió Ft 
szerepelt. Tudomása szerint az önkormányzat nem akarja odaadni ezt az összeget. 
Ki határozza meg, hogy a melyik költségvetési rovatra utalják át a pénzt és melyikre nem? 
Véleménye szerint előfordul, hogy a hivatal felülbírálja a képviselő-testület döntését.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Máté Lajos képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben szerepel. 20 millió Ft-ot kifizettek a 
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Halasthermál Kft. tartozásainak fejében. A 2009. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen 
tárgyalták, hogy melyik előirányzatból mi lesz kifizetve.  
A képviselő-testület bírálta felül a korábbi döntését. A Képviselő Úr ilyen jellegű felvetései 
megalapozatlanok. Megzavarják azokat az állampolgárokat, akik nincsenek azon információk 
birtokában, mint a képviselők. 
 
Máté Lajos (ÜGYREND) képviselő: 
 
A költségvetés 4. sz. mellékletében szerepel egy 20 millió Ft-os támogatás rovat, amiből 2 
millió Ft már elfogyott. Nem a Halasthermál Kft. adósságairól beszélt.  
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az elmúlt hónapban ezt a képviselő-testület áttette, mert ez az egy forrás állt rendelkezésre a 
kieső 20 millió Ft rendezésére. Külön nevesítve volt ez az előirányzat átcsoportosítás.  
Amennyiben a Halasvíz Kft. jelzi, hogy szüksége van a fejlesztésre, a költségvetés utolsó 
módosításakor biztosíthatják részére ezt az összeget, ami most nem áll rendelkezésre. 
 
¦ 6_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
A Dong-ér völgyi út Nagy-Szeder István u. és Szász Károly u. közötti szakaszán a forgalom- 
és sebességkorlátozás lehetőségének megvizsgálását kéri. 
 
A külterületi földutak, különös tekintettel a Füzes puszta és Inoka-Kistelek puszta földútjainak 
javítását kéri a tél előtt. 
 
A kóbor kutyák problémájának megoldását kéri. 
 
¦ 7_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Horváth Etelka képviselő: 
 
Az 53-as főút mellett, a Katolikus temető déli sarkán megszűntetett buszmegálló 
visszahelyezését kéri. 
 
A gyenge közvilágítás bővítését kéri a Gábor Áron utcában. 
 
A Szegedi út és a Kazal utca sarkán lévő aszfaltfelgyűrődés megszüntetését kéri. 
 
A Katolikus temetőben lévő illemhely nyitva tartásának megoldását kéri. 
 
 
¦ 8_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Dr. Szász Éva képviselő: 
 
A Széksós, Kármán és Damjanich utcában, valamint a József Attila utca ezen szakaszán a 
közvilágítás javítását kéri, mert sűrűn nem működik. 
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A Városkert utcában a sövény nyírását kéri, mert az úttesten és a járdán való közlekedését is 
zavarja. 
  
A Városkert utcában a 7. számú ÁFÉSZ bolt előtt kátyúzást kér. 
 
A Városkert utcában a 7. számú ÁFÉSZ bolt elé hulladékgyűjtő kihelyezését kéri a 
cigarettacsikkek miatt.  
 
A Bajza utcában a vízelvezetés megoldását kéri, mert esőzések idején megáll a víz.  
 
A Fazekas Gábor utcában a kétirányú kerékpáros közlekedés megoldását kéri. 
 
¦ 9_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A Kossuth, Dékáni, Fűrész és a Szilády Áron utcai üres telkekről és beépítetlenségük okáról 
kér felvilágosítást.  
 
Felvilágosítást kér arról, hogy az Olajosok útját a szemétszállító autók jogosan használják-e. 
 
A Zsanai út a nagyobb forgalom miatt hamarabb elhasználódik. Felvilágosítást kér arról, 
hogy kit terhelnek az útjavítás költségei és a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium költségvetésében szerepel-e. 
 
A Kárpát u. és a Kölcsey u. környékén, valamint a Karacs Teréz, Práger Ábrahám utcába 
fekvőrendőr kihelyezését, vagy fokozott rendőri ellenőrzést kér az előforduló gyorshajtások 
miatt. 
 
A Bokor u. 3. sz. előtt és a Lapály utcában a közvilágítás bővítését kéri.  
 
Az Ügyrendi Bizottság eljárását kéri a város honlapjával kapcsolatos korábbi 
interpellációjára kapott válasszal kapcsolatban. 
 
¦ 10_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Halász Balázs képviselő: 
 
A Temető u. és az 53-as főút kereszteződésében lévő két gyalogátkelőhely létjogosultságának 
felülvizsgálatát kéri.  
 
Az Olajosok útján a 20 tonnánál nehezebb tehergépjárművek közlekedését táblával tiltották 
meg kivéve a MOL részére. Erre az engedélyre kér magyarázatot.  
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¦ 11_____________________Interpelláció_________________________ 
 
Soós Árpád képviselő: 
 
A Henger és Fenyő utca felvételét kéri a város által takarított területek listájára a 
nagymértékű lombhullás miatt. 
 
A lehullott és összegyűjtött falevelek elszállításának megoldását kéri. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 17:42:09 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 

 
 
 
 
 (: Horváth Etelka :)      (: Jerémiás Béláné :) 
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