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Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Vili Gábor képviselő igazoltan van távol, de a
későbbiekben megérkezik.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dózsa Tamás Károly és Hunyadi Péter képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. A képviselő-testület ezután közmeghallgatással
folytatta a munkáját. Számos problémát, kérdést vetettek fel az itt jelenlévők, amelyekről a
város lakossága is értesülhetett.
NAPIREND ELŐTT:
Napirend előtti hozzászólások 14:35:55
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Magyarország Kormánya, a Fidesz-KDNP Kormány átvállalja az 5000 fő alatti települések
teljes adósságállományát. Az ennél nagyobb települések esetében ez a mérték 40-70 % közé
fog esni. Kiskunhalas esetében ez várhatóan azt jelenti, hogy közel 60 %-át fogja átvállalni az
állam az adótehernek. Érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogyan is alakult ki ez a helyzet.
Véleménye szerint egy település arculatát alapvetően szabja meg polgármesterének
személyisége, hozzáértése, illetve hozzá nem értése. 12 év liberális és 8 év szocialista
városvezetései is rányomták bélyegüket városukra. Erre a 20 évre az egy helyben járás, az
elszalasztott lehetőségek, a környező városoktól való leszakadás és a hibás döntések voltak a
jellemzőek. Hiba volt például a távhő rendszernek az a fajta privatizációja, ami nyáron a
rendszer összeomlásához vezetett. Hiba volt például a kórház működtetésének átadása a rossz
emlékű HospInvest Zrt.-nek. A legnagyobb hiba mégis az adósságállomány felhalmozása volt.
Ez az adósságállomány kényszerpályára állította a következő képviselő-testületeket is. A
helyzet hasonlít a Magyar Államéhoz, ahol újabb hitelek felvétele szükséges ahhoz, hogy a
korábbi hitelek törlesztőrészleteit, kamatait ki tudják fizetni.
A Fidesz kormány kiemelten fontosnak tartotta, hogy az államadósság csökkentése, valamint
a devizahitelben eladósodott magánszemélyek megsegítése mellett egy harmadik
szegmensben, az önkormányzati rendszerben is segítséget nyújtson. Halason az adósságteher
ezidáig a város vállát nyomva nem engedte a fejlődést. Most a Kormány döntése az
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adósságteher lényeges enyhítéséről, le fogja venni ezt a koloncot a város válláról és végre
elérkezhet az az állapot, hogy városuk egy fejlődési pályára állhasson.
Pajor Kálmán képviselő:
Évekkel ezelőtt egy képviselő-testületi határozattal őt delegálták a Kiskunmajsai
Vízgazdálkodási Társulatba önkormányzati küldöttnek. Minden évben kapott meghívót a
küldöttgyűlésre, legutóbb 2010-ben. Akkor ketten szóltak hozzá bírálóan a kelebiai Volford
Laci bácsival. Azt kifogásolta a küldöttgyűlésen, hogy az általános vízelvezetési gyakorlat
helyett nagyobb figyelmet kellene fordítani a társulatnak a tényleges vízgazdálkodásra, azaz a
térségükben lehulló csapadékvíz összegyűjtésére és aszály esetén történő hasznosítására.
Ugyanis hosszú évtizedek óta nem az összegyűjtés, hanem a víz mielőbbi tengerbe vezetése
volt a cél. E helyett alkalmas, mély területeken össze kellene gyűjteni és tárolni a
csapadékvizeket, valamint szétteríteni aszályos időszakban. Magyarországon már köztudott
adat, hogy kb. 1,5 milliárd m3 belvíz keletkezik tavaszi időszakban és kb. ugyanennyi a hiány
nyári időszakban az országban és a területükön is. Javasolta, hogy ilyen célú vízgazdálkodási
terv készüljön Kiskunmajsán. Mivel 2011-ben és 2012-ben sem hívták küldöttgyűlésre, arra
gondolt, hogy talán a hozzászólásával vívta ki ezt a mellőzést. A november 21-i Beszéljünk
róla! című műsorból értesült, hogy 2011-ben nem is volt küldöttgyűlés, az idei küldöttgyűlésre
pedig Halász Balázs alpolgármestert küldte el a Polgármester úr Kiskunhalas Város
Önkormányzatát képviselve. Nemcsak az az érdekes ebben, hogy vele, mint egykor delegált
küldöttel senki nem közölte, hogy megszűnt a mandátuma, bár nem ragaszkodik hozzá, hanem
az is különös, hogy Halász Balázs képviselő testületi döntés nélkül vett részt ezen a
küldöttgyűlésen. Nem emlékszik ilyen jellegű előterjesztésre. Most, mikor vitatják a közgyűlés
döntésének jogosságát, sőt a közgyűlés legitimitását, Halász Balázs lapít és egy szót sem fűz
hozzá a vitához, pedig úgy tudja, hogy a gazdák által vitatott fizetendő hozzájárulást ő is
megszavazta. Jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba ezen a téren is.
Gyovai István polgármester:
Lehet, hogy ezt a mandátumot a megelőző, vagy az azt megelőző ciklusban Pajor Kálmán
képviselő kapta. Az önkormányzat képviseletében bármikor, bármilyen ügyben a
polgármesternek van joga és kötelessége is, hogy megjelenjen, illetve bármilyen
döntéshozásban szerepet vállaljon. Az az alkalom, amiről Pajor Kálmán képviselő beszél, egy
olyan alkalom volt, amikor ő egyéb feladatai miatt nem tudott részt venni, ezért megbízást
adott, amit adhatott is a képviselő-testület egy tagjának, aki történetesen Halász Balázs
képviselő volt. Ezt a polgármester saját személyét kimentve bármikor megteheti. Ez a döntés
teljesen egyértelmű és egy korábbi interpelláció kapcsán már megválaszolásra is került.
Kiskunhalas városa a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulásban egy tag a 84 tag közül.
Valamennyi tag a saját tulajdonával kapcsolatban tehet javaslatot, vagy bármilyen
hozzászólást. Ilyen értelemben Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában alig
néhány földterület van még, ami a vízgazdálkodási társulat érintettségében egyáltalán jelen
van. Halász Balázs képviselő úr, amikor szavazásra került sor, az önkormányzat
tulajdonában lévő, alig néhány hektárnyi terület vonatkozásában szavazott úgy, hogy a
társuláson felvezetett díjat az önkormányzat részéről, mint jelenlévő képviselő fogja vállalni.
A lényeg az, hogy ez a döntés 84 tagot érint. Amennyiben látható lett volna a tagok részéről,
hogy jelentős ellenállás van, akkor nyilván az önkormányzat képviseletében is hasonlóan járt
volna el a Képviselő úr. Nem kívánja őt megvédeni ebben az ügyben. Korábbi interpelláció
alapján már a választ megfogalmazták, illetve képviselőtársának el is juttatták.
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Halász Balázs képviselő:
Az elmúlt napokban a Halas Tv híradójában láthatták, amint Nagy Róbert képviselő
tájékozatta a lakosságot, hogy melyek a teendők ilyenkor ősszel, amikor a falevelek lehullnak,
ezek összegyűjtéséről és elszállításáról. Nincs is ezzel semmi gond. Amit mondott, az igaz,
mert egy helyi rendeletük szabályozza, kinek mi a dolga, a családi házas lakóknál különösen.
A probléma éppen itt kezdődik és ezzel keresték meg a lakók. Egész nyáron gondozzák,
nyírják az ingatlanuk előtti utcafrontot, viszont az ősz beálltával tetemes mennyiségű falevél
hullik le, amivel nem tudnak mit kezdeni a közterületen. Mindenki szereti a lakókörnyezetét,
ezáltal összegereblyézi, talán még zsákba is rakja a levelet, de nagyon sok idős van, aki nem
tud utána mit kezdeni vele, kiszállítani a gyűjtőhelyre. Ha a szomszéd a baráti kapcsolat
megerősítése végett felvállalja és kiviszi a telephelyre, ott viszont fizetni kell érte. Ez azért
érdekes, mert van egy helyi rendeletük, miszerint a tulajdonos, használó által a
hulladéklerakóra 1 m3 települési szilárdhulladék térítésmentesen kiszállítható. Csak ez
folyamatosan nem tud érvényesülni, ami eléggé felháborítja azokat, akik a saját
üzemanyagukkal, kocsijukkal és az időt nem kímélve kiviszik oda és a mért súly után fizetnek.
Az említett rendeletük egyértelműen kimondja amit az előbb említett. A családi házban lakók
bosszankodnak amiatt is, mert ha ők járdát akarnak építeni, vagy ha kövesutat szeretnének az
ingatlan előtt, akkor fizessenek. A vízelvezető árkot is ők takarítják, a fák nyesését ők végzik,
tehát olyan munkák hárulnak rájuk, amelyek ahogy ők mondják, a panellakásban és nagy
társasházakban élőkre nem vonatkoznak, illetve ott nincs ilyen. A közmunkások az említett
társasházaknál szinte a falig eltakarítják a levelet, söprögetnek és nem kell nekik a hulladékot
kiszállítani a gyűjtőhelyre. Tiszteli, becsüli azokat, akik panellakásban élnek. Annak is
megvan a maga hátránya, de még mindig azt mondja, hogy családi házban élni sokkal
drágább, mint ezekben a lakásokban. Úgy érzi, hogy ezeknek a lakóknak valamelyest igazuk
van. A következő évben egy napirendi pontnak szeretné javasolni, hogy vizsgálják felül ezt a
rendeletüket és tegyék igazságosabbá, ha lehet enyhítsenek a családi házban élők sorsán.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azért kívánt most is napirend előtt szólni, mert bizonyára mindannyiuk számára ismeretes,
hogy Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas közötti harmadrendű út felújításra került 3,1 milliárd
Ft értékben. Az út átadása ma délelőtt történt meg Jászszentlászlón. Azt szomorúan vette
tudomásul, hogy a hírekkel ellentétben ez Kiskunhalasig nem ér el. Egy 15 km-es szakasz,
Kiskunmajsa Halas felőli határa és Kiskunhalas város határa közötti szakasz úgy maradt,
ahogy volt. Véleménye szerint nem szabad e mellett elmenniük. A híradások különböző híreket
közöltek Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason. Nem azt gondolja, hogy ez a média
tájékozatlanságának eredménye, hanem azok akik ezeket az információkat adták, nem voltak
kellően tájékozottak. Az a javaslata, hogy a képviselő-testület és a Polgármester úr vizsgálja
meg azt a lehetőséget, hogy a következő években a lobbierőt kifejtve ezt a 15 km-es utat
burkolják le valamilyen formában. Az oka az, hogy a mai közmeghallgatáson is utakról
beszéltek a legtöbben. Ez az egyetlen becsatlakozási út az M5-ös autópályához. Itt van
remény arra, hogy jó minőségben el lehessen oda jutni. Így talán a kicsi befektetési kedv is
felébredhet, ami a városukat érintheti. Szeretné azt kérni, javasolni, indítványozni, hogy az
országgyűlési képviselőkkel a képviselő-testület együttesen próbáljon meg azért lobbizni,
hogy a következő 1-2 esztendőben ez a 15 km-es út elérjen idáig, mert csak ez az egy út van.
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Gyovai István polgármester:
Néhány hónappal ezelőtt, amikor számára is kiderült, hogy ezt az utat Kiskunfélegyházáról
indítva a kivitelező nem fogja egészen Kiskunhalasig megvalósítani, hanem számára is
megdöbbentő módon nem egy közúti kereszteződésnél, hanem egy fánál egyszer csak
befejezik. Ez nyilván arra utal, hogy ez nem egy tervezett befejezés volt. Nyilvánvaló, hogy az
a pályázati keret, ami az országos fenntartású út helyrehozatalára vonatkozott, ilyen
tekintetben nem önkormányzati döntés függvénye, hogyan újítják fel, addig volt elegendő.
Néhány hónappal ezelőtt már megkeresett országgyűlési képviselőket ezzel a nemhogy
bosszantó, felháborító dologgal, hogy így fejezik be várhatóan az utat. A pillanatnyi
helyzetben nem tudtak azonnali segítséget nyújtani. Várhatóan a jövő évben valamilyen újabb
pályázati formában, támogatásból fogják megoldani az út befejezését egészen Kiskunhalasig.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy Kiskunfélegyházánál olyan utat is újraburkoltak, ami alig
néhány évvel ezelőtt készült el egészen a félegyházi körforgalomig, ami abból a pénzből vett
el, ami Halas felé hozta volna az utat. Nagyon bízik benne és a maga részéről mindent
elkövet, hogy ez az út kerüljön befejezésre, hogy a halasi bevezető út szakasza is felújításra
kerüljön.
2.)TÁJÉKOZTATÓ
A
KÉT
ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Gyovai István polgármester:
Az írásbeli tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy rendkívül sajnálják azt, hogy a megyei
pszichiátriai intézmény nem élt azzal az egyébként évtizedes hagyománnyal, hogy a város
ilyen jellegű intézményei együtt ünnepeljék a Szociális Munka Napját. Bíznak benne, hogy a
következő évtől kezdve folytatódik ez a hagyomány, hogy valamennyi ebben a szakmában
dolgozó munkatárs, illetve ünnepelt együtt ünnepelje ezt a napot.
A mai nappal a BM önerőalaphoz benyújtott pályázatuk támogatási szerződését írták alá, ami
a csatornázási munkák megvalósításában nyújt jelentős segítséget. Ez a támogatási szerződés
213 millió Ft-ot jelent az önkormányzat számára, amit így nem a hitelkeretükből kell
fedezniük. Ez természetesen a város számára egy pénzügyi könnyebbséget fog okozni,
különösen a következő években, amikor a törlesztést is meg kell oldaniuk. Bíznak benne, hogy
a Kormány a jövő év januárjában a fennálló hiteleikből a lehető legnagyobb részt át tudja
vállalni.
Felhívja a képviselő-testület figyelmét az új előterjesztésre.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a " Közös
önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezése" című osztós előterjesztést 5. napirendi
pontként javasolja tárgyalni.
Kérdések 15:02:59
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 1081
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 15:03:14
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

240/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére kiküldött meghívón
szereplő napirendektől eltérően a „Közös önkormányzati hivatal kialakításának
kezdeményezése” című osztós előterjesztést 5. napirendi pontként kívánja tárgyalni. Az ülés
napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Tájékoztató Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetése III. negyedéves helyzetéről

Gyovai István
polgármester

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.29.)
számú rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi Költségvetési
Koncepciója

Gyovai István
polgármester

4. Adósságmegújító célhitel szerződés, valamint folyószámla- és
munkabérhitel szerződés megkötése

Gyovai István
polgármester

5. Közös önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezése

Gyovai István
polgármester

6. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete megszüntetése

Gyovai István
polgármester

7. Kiskunhalas Város építészeti értékeit tartalmazó rendelet
módosítása

Gyovai István
polgármester

8. A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.)
önkormányzati rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

9. A Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek
használatáról szóló rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

10. A tiltott közösségellenes magatartások meghatározásáról, és
pénzbírság kiszabásának eljárási szabályairól szóló 24/2012. (VI.
04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Gyovai István
polgármester

11. A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

12. Pályázat kiírása polgárőr egyesületek működési feltételeinek
támogatására

Gyovai István
polgármester

13. Halasthermál Kft. önkormányzati támogatás kérelme

Gyovai István
polgármester

14. A Bibó Gimnázium behajthatatlanná vált követelésének elengedése Gyovai István
polgármester
15. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
megalapítása

Gyovai István
polgármester

16. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

Gyovai István
polgármester

17. Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratainak módosítása

Gyovai István
polgármester

18. Szakközépiskolai feladatokra kötött megyei megállapodás
módosítása

Gyovai István
polgármester
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19. Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésének átszervezése

Fülöp Róbert
alpolgármester

20. A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Fülöp Róbert
alpolgármester

21. Írásbeli utasítás adása gazdasági társaság ügyvezetőjének

Gyovai István
polgármester

22. A Termálenergia-Halas Kft. Társasági Szerződésének módosítása

Gyovai István
polgármester

23. Csikéria Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú
Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészének értékesítése

Gyovai István
polgármester

24. Tűz- és munkavédelmi tevékenységre kötött vállalkozási szerződés
módosítása

Gyovai István
polgármester

25. Kiskunhalas, 0181/14 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

Gyovai István
polgármester

26. Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog alapításhoz

Gyovai István
polgármester

27. A 4752 és 4753 hrsz. alatti telkek összevonása

Gyovai István
Polgármester

28. A KEOP – 2012-5.5.0/D sz-ú, „Épületenergetikai fejlesztések
Gyovai István
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, a KEOP polgármester
– 2012-5.5.0/C sz-ú, „Épületenergetikai fejlesztések” című, valamint
a KEOP – 2012-4.10.0/A sz-ú, „Helyi hő és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz
kapcsolódó döntés meghozatala
29. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Np. Kft. pályázat benyújtása

Gyovai István
polgármester

30. Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

Képviselői interpelláció.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
1 Új napirendi pont 15:03:21

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
III. negyedéves helyzetéről
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Halász Balázs képviselő:
Júniusi híradóban láthatták, amit dr. Skribanek Zoltán képviselő nyilatkozott, hogy miután
szerepcsere történt, Kiskunhalas városába több százmillió forint érkezik. Elsőként 208 millió
Ft-ot ígértek, hogy ez az ára annak, hogy fideszes képviselő került az alpolgármesteri székbe.
Ebből összesen 86.839.000 Ft-ot kaptak. Van még egy hónapuk hátra. Várható-e, hogy az az
összeg, amit dr. Skribanek Zoltán képviselő a lakosság felé szavatolt, az megérkezik még
ebben az évben?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ez mos tájékoztató kategória?
Gyovai István polgármester:
Eltévesztette.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Eddig sose kérdeztek, válaszoltak. Egyszer így, egyszer úgy? Sokféleképpen történnek itt az
események, de ha lehet, akkor kérdezne. Két napirend múlva van egy módosító…
Gyovai István polgármester:
Ahogy jelezte, eltévesztette, amiért elnézést kér.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy figyeljen.
Gyovai István polgármester:
Kérdések és vita nélkül dönt a testület a tájékoztató elfogadásáról.
A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1082
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Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
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Igen
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Tartózkodik

13
0
1

92,86%
0,00%
7,14%

86,66%
0,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta a tájékoztatót.
2 Új napirendi pont 15:05:56
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.29.) számú
rendelet módosítása
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 15:06:29
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén érzékelték az ott résztvevő képviselő tagok,
hogy több intézmény is pénzügyi segítséget kért az önkormányzattól, hogy az idei évet végig
tudják vinni. Ilyen volt a KIGSZ, a Bernáth Lajos Kollégium, a Martonosi Pál Városi
Könyvtár, a Közösségek Háza, a strand, a Halasi Városgazda Zrt. Ha jól emlékszik, azt a
döntést fogadta el a bizottság, hogy megkérik László Mária pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezetőt, hogy tekintse át annak a lehetőségét, hogy van-e mozgástér az önkormányzat
költségvetésében arra, hogy valamekkora, pár millió forintos, 10 millió Ft körüli összeget
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átcsoportosítsanak arra, hogy az előbb felsorolt intézmények valamekkora részben kapnának
egy pótköltségvetést az év végére. Van-e ilyen keret, elképzelhető-e egy ilyen átcsoportosítás,
hogy megsegítse őket az önkormányzat? Beleértve a keddi bizottságban az interpellációs
keretből történő átvállalásokat is, mennyi az interpellációs keret maradványa? Mekkora az az
összeg, amiből át tudnának csoportosítani ebbe a bizonyos keretbe?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Most teszi fel a kérdést, amit az előbb szeretett volna. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági
és Településfejlesztési Bizottság ülésén egy táblázat került kiosztásra pluszigények címmel,
ami kb. 50 millió Ft-ot tartalmazott. Nyilván azért nem került bele, mert nincs rá fedezet, de
mégis van közte olyan, ami intézmények dolgozóinak béréről szól, vagy gazdasági társaságaik
dolgozóinak decemberi fizetéséről. Olvasható benne olyan is, hogy tányér, pohár, kanál az
óvodába. Ezek elég sarkalatos kérdések véleménye szerint, mert azok a munkavállalók, akik
ott teszik a dolgukat a halasiakért és Halasért, azoknak nyilván januárban is valamiből élniük
kellene. A nehézségek ellenére Polgármester úr hogyan látja biztosítani azoknak az
intézményeknek a pénzügyi kipótlását, hogy januárban is tudjanak fizetést kapni?
Gyovai István polgármester:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő részben már megkapta Dózsa Tamás Károly képviselő
kérdéséből is a választ, ami arra utalt, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági Bizottság
ülésén már egy lista került a tagok elé. Az Osztályvezető asszony az elmúlt hetekben mind az
intézmények, mind a gazdasági társaságok részéről bejelentett különböző igényeket
összesítette. Ahogy a Képviselő úr is elmondta, ezek nagyságrendje kb. 50 millió Ft. A
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsági ülésen született egy
olyan döntés, amit ő megállapodásnak nevezne, mert az a bizottság is elfogadta a költségvetés
előttük lévő módosításáról szóló javaslatukat. Az a szóbeli megállapodás arról szólt, hogy
mind az intézményvezetőkkel, mind a gazdasági társaságok vezetőivel a következő napokban,
a mostani testületi ülést követően valamennyi esetben, valamennyi igény esetében tárgyalást
fognak folytatni. Ez nyilván arra vonatkozik, hogy a működéshez szükséges igényeket
természetesen az év hátralévő részében távolról sem céljuk visszatartani. Természetesen ki
fogják elégíteni őket. Olyan kérdés fel sem merülhet, hogy bérkifizetés ne történjen. A
törvényes kötelezettségeknek egyértelműen eleget kell és eleget fognak tenni. Az egyéb
igényeket pedig annak értelmében, hogy a működéssel kapcsolatban semmilyen komolyabb
probléma ne merülhessen fel, a most következő tárgyalások során megpróbálják kielégíteni.
Bízik benne, hogy mind az intézményvezetők, mind a gazdasági társaságok jelenlévő vezetői a
bizottsági ülésen megnyugtató választ kaptak. Ezek a tárgyalások a következő napokban le
fognak zajlani és ezek függvényeként jövő februárban, az ez évi költségvetés utolsó
módosítása alkalmával fogják a költségvetésben a számokat helyreigazítani.
Lényegében ugyanezt kell válaszolnia Dózsa Tamás Károly képviselő kérdésére is. Nehogy
bárki ebben a városban úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak, vagy a polgármesternek
bármilyen szándéka fűződik ahhoz, hogy nehézzé tegye az intézmények működését, vagy azt
veszélyeztesse. Az alapvető szándékuk az, hogy az intézmények és gazdasági társaságok
működése, mégha nehezen is, különösebb veszélyeztetés nélkül folyjon tovább. Ennek
érdekében a maguk részéről mindent megtesznek az év során.
Az elmúlt hetekben számos megbeszélés alkalmával felmerült az, hogy az ún. takarékosságnak
biztosan lenne más módja is. Véleménye szerint a takarékosság legcélravezetőbb módja az,
ha a pénzeszközöket nem engedik kontroll nélkül felhasználni és természetesen ami a
működéshez szükséges, azt ellenőrzötten biztosítják valamennyi társaság, valamennyi
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intézmény számára. Ez a konroll folyamatos ebben az évben és az elmúlt év második felében
és láthatóan komoly eredményeket jelentett az önkormányzat gazdálkodásában. Továbbra is
fenntartják ezt az állapotot és következő hetekben történő tárgyalások és megállapodások
eredményeként bízik benne, hogy a képviselő-testület jövő év februárjában el fogja fogadni a
költségvetés utolsó módosításának javaslatát.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Véleménye szerint mindenki számára világossá vált, hogy a frakciójuk miért nem fogadta el a
2012. évi költségvetést. Ha visszaemlékeznek, remélik, hogy senkinek nem olyan rövid a
memóriája, hogy ne emlékezne rá, azt mondták, hogy ez a virtuális költségvetés, aminek a
számai nem tarthatók. Ez november végére be is bizonyosodott. Annak ellenére, hogy a
hivatal sajtója arról szól, hogy minden rendben van, és jobb költségvetési adataik vannak, a
Fidesz és a kormányzati gazdaságpolitika megmentette a csődtől az önkormányzatokat és
teljesen növekedési pályára állították, ehhez képest, amikor az intézményvezetőkkel beszélt, és
elég sokuktól jött ez a visszajelzés, nem ezt mondták. Elhangzott, hogy azok a pénzek is hosszú
hónapokra vissza vannak tartva, amelyek elvileg járnának jogosan a költségvetésben.
Azt Polgármester úrtól nagyon megnyugtató hallani, hogy azok a pénzek, amelyek egy-egy
soron oda voltak ítélve, azok kifizetésre is kerülni. Az is megnyugtató, hogy az intézmények
tarthatatlan anyagi helyzete nyugvópontra került és megszűnik az az állapot, hogy egyes
cégek ügyvezetőinek napi szinten az alkalmazottakat kelljen vegzálni, csak azért, hogy plusz
bevételeket hozzon olyan területre, aminek nem a profitszerzés a fő tevékenységi köre, hanem
a kultúra ápolása.
Összefoglalva a dolgot, a frakciójuk a következő évi költségvetést biztosan nem fogja
elfogadni, ha ugyanazok a rendezési elvei lesznek és már akkor tudják, hogy az ott leírt
számok nem teljesíthetők. Ebben az évben ez bebizonyosodott. Pótköltségvetést nem kellett
csinálniuk, de láthatják azt, hogy 50 millió Ft-os pluszigény jött be. Úgy gondolja, hogy nem
luxusberuházásokra, vagy haszontalan dolgokra kérték az intézmények, hanem ahogy
elhangzott képviselőtársától, alapvető felszerelések beszerzésére. Remélik, hogy ez a helyzet
javul és az intézményvezetőktől azt fogják hallani a beszámolók során, hogy egyik
intézménynek sem volt veszélyben a működése és a szakmai színvonal a pénztelenség miatt
nem fog megszűnni sehol.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Amikor 2012. november 29-én költségvetésről beszélnek, akkor a legfontosabb gondolat az,
hogy megörökölt helyzetben vannak, megörökölt nehézségek vannak, ennek tükrében kell
nézni az előttük lévő feladatokat. Véleménye szerint kedvező trendek alakultak ki az elmúlt
hónapokban a város költségvetési helyzetében, hiszen évek óta egy 500 millió Ft-os hiányt
görget maga előtt a város. Amennyire ő tudja, 250 millió Ft-ra sikerült letornászni. Az viszont
már nem olyan sokat nyom a latban, hogy ez a hiány 250, 240, vagy 260 millió Ft lesz. Az
valóban lényeges, hogy azok az intézmények, vagy önkormányzati gazdasági társaságok,
amelyekről az előbb beszéltek, megnyugtató pénzügyi helyzetben tudják befejezni az évüket.
Ez valóban rendkívül fontos. Bízik benne, hogy ami elhangzott, az úgy is lesz. Garanciát
kaptak arra, hogy ezek a tárgyalások végig fognak menni a következő időszakban és a helyzet
megnyugtatóvá válik.
Halász Balázs képviselő:
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Azt hitte, hogy nem lesz több hozzászólás, de dr. Skribanek Zoltán képviselő hozzászólására
kell reagálnia. Ne áltassák magukat. Megörökölték, ő is ott volt és tudja, hogy mit szavaztak.
Kénytelenek voltak kötvénykibocsátást eszközölni, kétszer 1 milliárd Ft-ot. Az egyik már 1,6
milliárd Ft körül van. A kamatbevételek, amelyek az önkormányzatot illetik, a 3 millió Ft-ot
alig haladja meg, viszont a kamatfizetések majdnem 100 millió Ft-ot érnek. Olyan 100 millió
Ft-tal adósak a bankok és az intézetek felé, ahol a pénzt felvették. Való igaz, hogy
megörökölték, de valamelyest ők tettek annak érdekében, hogy a várost hátha tudják előrébb
mozdítani. Az, hogy milyen helyzetbe jutott a gazdaság, az nemcsak a helyi önkormányzaton
múlik, hanem az országoson. Sajnos ez így van, és ebből kellene gazdálkodniuk. Majd a
következő napirendnél látják, hogy mennyire tervezhető a következő év.
Gyovai István polgármester:
Bevallja, hogy továbbra sem érti azt, Jekő Attila képviselő miért mondja azt, hogy ők már a
költségvetés elfogadásánál látták, hogy nem finanszírozható ez az év. November utolsó
napjainál tartanak. A maga részéről teljes nyugalommal kijelenti, hogy ebben a városban
valamennyi intézmény, valamennyi gazdaság egészen eddig a napig és láthatóan az év végéig
továbbra is működni tud. Távolról sem volt márciusban, sem a februári elfogadáskor, sem
ezekben a napokban kétséges az, hogy a város az év végéig folyamatosan üzemelni, működni
tud. Azok, az előbb említett kb. 50 millió Ft-os nagyságrendű kiadások, amelyekre az igényt
bejelentették az intézmények és a gazdasági társaságok, nagyságrendjüket illetően
túlnyomórészben olyan tételeket jelentenek, amelyek nemhogy februárban, hanem két
hónappal ezelőtt sem voltak teljesen egyértelműek. Ezek közé érti azokat a nyugdíjazásokat,
amelyek a megváltozott jogszabályok alapján ebben az évben elindulhattak a dolgozók
igényére. Különböző berendezések, gépek javításait nem lehetett kalkulálni előre, viszont nem
is a normális működési problémákat jelentik. Kétségtelen, hogy az önkormányzat az év elején
már biztosíthatott volna különböző gazdasági társaságoknak akár több millió forintos
többletkeret is. Fél tőle, hogy ez év közben sok más feladatra elment volna, most viszont
valóban vannak olyanfajta kötelezettségek, amelyeket előre nem lehetett egyértelműen
tárgyalni. Most, hogy előállt ez a helyzet, a következő hetekben az intézményvezetőkkel, illetve
a gazdasági társaságok vezetőivel meg fognak tudni állapodni. Még egy tételt említene. A
távhővel kapcsolatos ügyek nem kevés pénzt vettek igénybe ennél az önkormányzatnál.
Február magasságában ki tudta azt megmondani, hogy ebben az ügyben ilyen több tízmillió
forintos kiadással kell számolniuk. A lényeg az, hogy véleménye szerint az elmúlt 1-1,5 év
alatt, illetve a napi pénzügyi helyzetükből látható az, hogy a likviditási helyzetüket illetően
közel 400 millió Ft-tal jobb helyzetben vannak, mint 1 évvel ezelőtt ugyanezekben a
napokban. Kétségtelen, hogy semmivel nincs több pénzük, ugyanis a törekvésük az, hogy a
jelenleg még élő folyószámla hitelüket a lehető legjobban csökkenteni tudják, bízva abban,
hogy a jövő év során másfajta gazdasági helyzet lesz egyrészt, másrészt az évben még
ÖNHIKI támogatásként jelenetős összeget kap az önkormányzat, illetve a jövő évben várható
adósságátvállalásban is jelentős tehercsökkenés fog történni.
A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának jóváhagyásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1083
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Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 15:23:50
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
1

93,33%
0,00%
6,67%

93,33%
0,00%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%
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100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 36/2012. (XI.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34.§ -ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a
könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1) ,
(2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
Főösszegét

9 501 410 E Ft-ban

ezen belül
1. költségvetési kiadások összegét

8 820 745 E Ft-ban

2. finanszírozási célú kiadások összegét

680 665 E Ft-ban

költségvetési bevételeit

8 116 959 E Ft-ban
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működési pénzmaradványának igénybevételét

27 714 E Ft-ban

működési hiányát

680 683 E Ft-ban

felhalmozási hiányát

676 054 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a)

b)

a hiány külső finanszírozása működési célú hitelfelvétellel
a hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitelfelvétellel
összegben.
2.§

680 683 E Ft.
676 054 E Ft.

A R. 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/b., 7., 9., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a.,
1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/b., 7., 9., 10 mellékletei lépnek.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”

3 Új napirendi pont 15:23:59
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas
Koncepciója

Város Önkormányzatának 2013. évi Költségvetési

Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 15:24:40
Nagy Péter képviselő:
Az elmúlt év ezen időszakában tárgyalták az adórendeletüket, amely kapcsán a kommunális
adó csökkentésre, de kiterjesztésre került a város teljes közigazgatási területére. Akkor a
napirendet azzal zárta le Polgármester úr, hogy a kommunális adó a ciklus végéig
folyamatosan kivezetésre, megszüntetésre kerül. E tekintetben a 2013-as és 2014-es év áll
rendelkezésre. Ha ez azt jelenti, hogy folyamatában, akkor egy további lépést kellene
megtenni. Az a kérdése, hogy ez miért nem került előterjesztésre?
Gyovai István polgármester:
A Képviselő úr a bizottsági ülésen is felvetette ezt a kérdést. Erősen kétli, bár utána kellett
volna néznie a jegyzőkönyveknek, hogy az adórendeletek tárgyalása alkalmával valóban így
tett-e bármilyen kijelentést. Annyira már fél évvel ezelőtt is volt óvatos, hogy minden feltétel
nélkül ilyen ígéretet ne tegyen.
A céljuk az, hogy a lakosok számára az adókötelezettséget a lehető legnagyobb mértékben
csökkentsék. Ez nem kérdéses, teljesen egyértelmű. A lakosság számára, különösen ebben a
válságos helyzetben, a saját felelősségük az is, hogy csökkentsék a terheket, viszont a város
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működőképessége továbbra is az alapvető szempontjukat. Éppen emiatt sajnos még nincsenek
abban a helyzetben, hogy az adómértékeket csökkentsék. A mai testületi ülés az az utolsó
alkalom, mikor egyáltalán az adórendeletei módosításával foglalkozhat a képviselő-testület a
jelenlegi rendeletek alapján. Ezen a napon adórendeletről, ahogy az előbb el is fogadták a
napirendi javaslatot, egyik napirendjük sem szól. Azt tudja mondani a város lakossága és
vállalkozói számára, hogy ez azt jelenti, hogy a jövő évben adómérték növelés, vagy újabb
adó nem kerül meghatározásra Kiskunhalas város életében. Ez a szándék teljesen egyértelmű
volt. A mai nappal ez lényegében el is dőlt. Adókat nem emelnek, és újakat nem vezetnek be.
Bízik benne, hogy a következő év olyanfajta fellendülést fog hozni az önkormányzat életében
is, hogy lehetővé válik az adók mértékének csökkentése.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Volt már előtte egy-két költségvetési koncepció, de be kell vallania, hogy ennyire nehezen
összeállítható koncepcióval még nem találkozhattak. Gondolja, hogy a pénzügyi osztálynak
nem kis feladat volt egyáltalán ennyit is leírni. Ebben a helyzetben, mikor az országban nincs
egy olyan terület, ami holnapra tudna előre tervezni, nemhogy jövő évre, egy költségvetési
koncepció megtervezésének nem sok értelme van. El kell fogadniuk, mert törvényi
kötelezettsége az önkormányzatnak, de értelme nem sok van. Amikor nem tudják, hogy milyen
finanszírozás lesz jövőre az oktatási intézményeik tekintetében, a szociális szférát hogy fogják
érinteni a kormányzati lépések és egyáltalán az adópolitikát mihez igazítsák, egyszerűen
sötétben tapogatóznak az önkormányzatok. Azzal, hogy a kormányhivatalok és a tankörzetek
megalakultak, nemhogy egyszerűsödött volna a helyzet, hanem egyre inkább bonyolódik és
kuszává válik. Nem tudja, hogy ebben az országban létezik-e olyan ember, aki tudja az irányt.
Ha megnézik, a Fidesz vezető politikusai is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adnak és
nemtetszésüket fejezik ki a most készülő rendszer kapcsán. Nemrég Pokorni úr Halasra
látogatott. Sajnáltja, hogy zárt volt a fórum és titokban érkezett, mert szívesen találkozott
volna vele. Az oktatásügyben normál hangnemben egy-két kérdést fel tudott volna neki tenni
és azt gondolja, hogy egy érdemi vita alakulhatott volna ki erről. Amikor még ő is azt mondja,
hogy nem ért egyet ezzel az iránnyal és átesett a kormányzati politika a ló túloldalára, akkor
nagyon nehéz helyzetben vannak itt ők a végeken, amikor egy felelős önkormányzat felelős
vezetése készül összeállítani egy koncepciót. Nagyon nagy a bizonytalanság, ami átjön ezen
az előterjesztésen is, de nem is lehetett volna nagyobb konkrétumokat összeszedni. A
határozati javaslatban is általános rendelkezésekre és törvényekre való utalás szerepel,
konkrétum kevés, hacsak nem a 2011-es költségvetés főszámait beidézi a pénzügy.
Mégegyszer mondja, hogy az előterjesztést elfogadják, de azt a politikát, ami ezt előállította
országos szinten, azt maximálisan elítélik és nem tudnak vele egyetérteni.
Halász Balázs képviselő:
Nagyon összecseng a mondanivalójuk Jekő Attila képviselővel. Az anyagból egyértelműen
kiderül, hogy ilyen helyzetben nagyon nehéz tervezni. Rendkívüli bizonytalanság van. A
folyamatos átszervezések, a szociális ellátásnak nem tudják még, hogy mi lesz a vége, a
közoktatás, a területi államigazgatási feladatok hova kerülnek, nem tudják, hogy az
önkormányzatnak milyen feladatellátásai maradnak, nem tudják tervezni a bevételt, a kiadást,
hiszen nem tudják azt, hogy milyen állami finanszírozást kapnak. Így ez valóban képlékeny,
nem is tudja, hogy milyen jelzőt használjon erre az anyagra, amit csak kényszerűségből
alkotott meg az osztály. Hacsak azt mondja, hogy az anyagból kitűnik, hogy új adók
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bevezetésérő számolhatnak, bár Polgármester úr mondta, hogy helyi szinten biztosan nem, de
ha központilag elrendelik, akkor kénytelenek itt is törvénykövetően megszavazni.
Vállalható-e az, és a lakosság terheit felmérte-e valaki, aki azt döntötte el, hogy a súlyosan
mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása megszűnik jövőre? Nem lesz. Hogy
szakadozik ez a szociális háló, amikor ilyen területre nem jut pénz. A gépjárműadóból 40 %
marad itt. Az anyagban szintén benne van, hogy a személyi jövedelemadó részesedés szintén
0. Milyen pénzből gazdálkodjon az önkormányzat? Ez az önkormányzat lassan nem lesz
önkormányzat, mert mindent csak követni tudnak. Nem tudnak miből gazdálkodni,
önkormányozni. Így ez nem tudja, hogy mennyire támogatható. Ahogy Jekő Attila képviselő is
mondta, kényszerből támogatják, de véleménye szerint teljes kilátástalanságba vezet.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
2002-2010 között lezajlott egy 8 éves szocialista kormányzás. Ez a múlt, erről tudnak
beszélni, ennek meg lehet vonni a mérlegét. Objektív számokat lehet erről az időszakról
elmondani, ki lehet elemezni. Ezt most nem tenné meg, csak egy mondatot mondana erről a 8
évről. Ez az az út, amin nem szabad, hogy az ország továbbmenjen, mert láthatták hová
vezetett. Nyilvánvaló, hogy az országnak egy más utat kellett választania. Elindultak azok a
reformok, szerkezeti átalakítások, amelyekről úgy gondolják, hogy egy jobb irányba fogják az
országot vinni. Ennek a folyamatnak a közepén vannak. Az, hogy sikerülni fog-e, egy pár év
múlva visszatekintve meg tudják állapítani. Ahhoz látónak kellene lenni, aki most azt jósolja,
hogy ez biztosan rossz lesz. Nem vállalkozna erre a látnoki feladatra. Az biztos, hogy a
költségvetési koncepciók az előző években egy meglehetősen laza szerkezetet adtak. Sokszor
volt az a kifogásuk, hogy meglehetősen kevés bennük a konkrét elképzelés. Való igaz, hogy
ebben a mostaniban a szokásosnál is kevesebb. Ez a velejárója, hogy egy átalakulási
folyamatban vannak, és úgy gondolja, hogy ennél több konkrétumot nem tudtak beletenni.
Pajor Kálmán képviselő:
Ha már az országos politikára tértek ki a szemben ülő képviselőtársai, akkor szabadjon
megjegyeznie néhány adatot, amit dr. Skribanek Zoltán képviselő nem akart felsorolni, de
mégis idekívánkozik. 1998-2002 között az Orbán-kormány a GDP 62 %-ról 53 %-ra
csökkentette az államadósságot. A Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai kormányok az 53 %-ról
feltornázták 81 %-ra. Tudják ez mit jelent? Azt, hogy az éves kamatteher 500 milliárd Ft-ról
1300 milliárd Ft-ra nőtt. Ez évente 20 Duna hidat jelentene az országnak, amit elbokáztak a 8
esztendő alatt. Azt, hogy ilyen helyzetben van az ország, nem kellene teljes mértékben rákenni
a mostani kormányzatra. Ezt nem érti, hogy véletlenül sem hagyják, hogy átgondolja a
magyarság azt, hogy milyen helyzetbe került.
Nem tudja, hogy nézik-e a televíziót, hogy az Európai Unió nem tud megegyezni költségvetés
témában. Nemcsak Európában, hanem a világon óriási problémák vannak. Természetesen ezt
mind az Orbán-kormány okozza a másik oldal szerint. Azt is az Orbán-kormány okozza, hogy
Franciaországban a Peugeot gyárat bezárják, és tízezer ember kerül az utcára, meg
Belgiumban is a Ford bezár. Nem az Orbán-kormány prókátora, de azt el kell, hogy mondja,
egy halasi költségvetési koncepción siránkoznak, ami siralmas valóban, mert nemcsak az
ország helyzete bizonytalan, hanem borotvaélen táncol az egész világ Európával együtt.
Véleménye szerint örüljenek annak, hogy egyáltalán még néhány forintról tudnak beszélni,
mert ennél még nehezebb időszak következik.
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Váradi Krisztián képviselő:
Az államadósság téma és, hogy az elmúlt 8 évben eladósította az előző kormányzat az
országot, visszatérő kifogás és védekezési mechanizmus a Fidesz részéről. Akkor beszéljenek
a tényekről, néhány dolgot nem ártana tisztába tenni. A Fidesz folyamatosan arra hivatkozik,
hogy csökkentették az államadósságot. Egy dolgot azért elfelejtenek, hogy ez alapjában véve
egy óriási hazugság. Mindig arra hivatkoznak, hogy a GDP százalékában hogyan csökkent az
államadósság, ugyanakkor soha nem nevezik meg, hogy nominálisan mi történt az
államadóssággal. 2010-ben az államadósság nominálisan 20.000 milliárd Ft, 2012-ben pedig
nominálisan 22.000 milliárd Ft. Nem a GDP-hez viszonyított arányszámot kellene feltétlen
emlegetni, hanem meg kellene nézni, hogy mennyit jelent ez nominálisan. Összegészében
2.000 milliárd Ft-tal nőtt az államadósság 2010-2012 között is. Azt sem kellene elfelejteni,
hogy nem is 2, hanem lassan 2,5 év telt el, azóta a Fidesz kormányozza ezt az országot. Úgy
emlékszik vissza, hogy a 2010-es választásoknál Orbán Viktor azt mondta, hogy a magyar
gazdasággal nincsen semmi probléma, csak kormányváltásra van szükség és akkor visszatér a
piacok bizalma. Most már 2,5 év távlatából is folyamatosan arra mutogatnak vissza, hogy mi
volt az elmúlt 8 évben. Két lehetőség van: vagy akkor nem mondott igazat, vagy most nem.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ha már áttértek az országos politikára, akkor ő is szólna pár szót. Nem jó dolog a másik
oldal szájából hallani a mentegetőzéseket. Megragadta a figyelmét egy mondat Halász Balázs
képviselő szájából, akinek összecseng a véleménye az MSZP-sekével. Erre csak azt tudja
mondani, hogy innen látják, egy tőről fakadnak.
Azt mondta, hogy adókat tervez a Kormány. Ilyenről nem hallottak, ezért ne is terjesszen
ilyeneket, mert éppen hogy csökkenteni akarja a lakosság terheit, nem pedig növelni azokat.
Nagyon kár ilyesmiket terjesztenie.
Előjöttek olyasmivel, hogy bizonytalanságban élnek itt Kiskunhalason és az országban is. Ezt
a bizonytalanságot a másik oldal 8 éve alapozta meg. Jó lenne, ha elgondolkodnának rajta és
nem ebben a Kormányban keresnék a hibát. Örüljenek annak, hogy egyáltalán elindultak egy
másik úton és a 8 év alatt elvesztegetett időt, valamint az a rengeteg pénzt, amit kitalicskáztak
az országból, azt próbálják összeszedni, illetve az adósságaikat normalizálni.
Azt mondta Váradi Krisztián képviselő, hogy 2.000 milliárd Ft-tal nőtt az államadósság.
Nyilván a kamatterhek is benne vannak. Azon vannak, hogy mindezeket ledolgozzák. Bár nem
kellett volna ezekkel foglalkozni. Sokszor emlegetik ezeket a dolgokat, sajnos van erre egy
nagyon jó közmondás, nem akarja idézni. …-ból várat építeni nagyon nehéz. Ezt a helyzetet a
másik oldal idézte elő és hozták el az országnak az elmúlt 8 éves tevékenységük alapján.
Nagyon kár itt pánikot kelteni és bizonytalanságról beszélni, holott a másik oldal volt az, aki
ebbe a helyzetbe hozta az országot. Örülnek neki, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni az
országot ebből a helyzetből és nem kerülnek olyan helyzetbe, mint a görögök, pedig 2010.
tavaszán, amikor átvették a kormányzatot, ott voltak. Meg lehet nézni, hogy a görögök hova
jutottak és hogyan élnek szerencsétlenek. Örülnek neki, hogy nem ezt az utat választották és
megpróbálnak ebből kikecmeregni és a költségvetési koncepciót a lehető legjobban
megalkotni itt Kiskunhalason is.
Dózsa Tamás Károly képviselő: (Ügyrendi)
Szeretné felhívni a társai figyelmét, hogy bár azért ülnek az asztal körül, mert érdekli őket a
politika, de ez nem a Parlament, hanem Kiskunhalas Képviselő-testületének a terme és annak
az ülése, valamint a város 2013. évi koncepciójáról beszélnek. Kéri, hogy mellőzzék ezeket a
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nagyívű gondolatokat. Vannak erre megválasztott emberek, akiknek a feladata ezt megvitatni,
ezért térjenek vissza Kiskunhalasra.
Jekő Attila képviselő:
Hogy világos legyen a dolog, a költségvetési koncepció a kiskunhalasi intézmények, emberek
jövő évéről szól, arról, hogy a költségvetésben milyen irányelvek alapján akarják
összeállítani a számokat, illetve milyen lépéseket tesznek azért, hogy a jövő évi költségvetés
reális és tartható legyen. Arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy ezt nem lehet úgy megtenni,
hogyha az ő munkájukat szabályozó jogszabályokat figyelmen kívül hagyják. Ha tetszik, ha
nem a jogszabályok és törvények bizonyos leképeződését kell nekik figyelembe venniük és ez
alapján összeállítani a költségvetésüket. Ha tetszik, ha nem, az országos politikának itt
Kiskunhalason is ilyen szinten ki vannak téve. Erre hívta fel a figyelmet és arra, hogy a
kormánypárti képviselők próbáljanak az országgyűlési képviselőn és a lízingelt másik
országgyűlési képviselőkön, Bányai Gáboron keresztül eljuttatni bizonyos jelzéseket. Az
önkormányzatoknak nagyobb biztonságra és kiszámíthatóságra van szükségük. Gondolja,
hogy ezt a másik oldal is érzi és még jobban érezni fogják, amikor városvezető erőként a jövő
évi költségvetés teljes terhe a vállukat fogja nyomni a polgármesterrel együtt. Véleménye
szerint sokkal egyszerűbb dolga lenne a testület többségének, ha az országos irányvonalak
normálisan meg lennének határozva és látszódhatna az irány. Erre próbálta felhívni az előző
hozzászólásában a figyelmet.
Pajor Kálmán képviselő:
Néhány mondatban szeretne arra reagálni, hogy nem kellett volna országos politikát
belekeverni. Nem akarja kicsinyíteni a dolgot, de Jekő Attila képviselő kezdte a Kormányra
mutogatást.
Dózsa Tamás Károly képviselőnek is tudomásul kell vennie, hogy itt nem kiscserkészek,
hanem politikai szervezetek képviselői ülnek. Ez egy politikai testület, akár tetszik, akár nem.
Dózsa Tamás Károly képviselő is a Jobbik képviseletében ül itt. Nem kell ettől a dologtól
annyira megrettenni, hogy olyan óriási problémát okoz, ha valaki kitekint egy-két mondattal a
politikai helyzetre is. Fogalma sincs, hogy miért kell ezt olyan ördögtől valónak tartani.
Politikai szervezet képviselőiként ülnek itt.
Jerémiás Béláné képviselő:
Hemingway írja valamelyik könyvében, hogy: Senki sem külön sziget, hanem minden hat
mindenkire. Ennek a megélői jelenleg ebben a testületben is. Az országos dolgok is hatnak
rájuk, valamint a világ dolgai is, akár elhiszik, akár nem, vagy próbálnak úgy tenni, hogy ez
nem így van. Külön köszöni a képviselőtársainak, hogy az országos adatokat is felemlegették.
Maga is emlékszik arra a rádióhírre, amikor Medgyessy Péter miniszterelnök azt mondta,
hogy azért vették fel a hitelt, mert nagyon jó százalékkal kapják.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azt is mondták, hogy azért tudtak felvenni hitelt, mert ahogy Pajor Kálmán képviselő
elmondta, az előző kormányzat jó büdzsét adott át.
Nem feltétlen a kormányzatot próbálta ilyen, vagy olyan formába hozni, egyszerűen csak arra
akarta felhívni a figyelmet, hogy helyben vannak, helyi politikáról kell beszélniük.
Természetesen összefüggésben van országossal is. Érti, hogy fáj Pajor Kálmán képviselőnek a

19

mai napig is a választási eredmény, de azt is tudomásul kell venni. Több szervezet támogatta,
amit úgy tűnik, hogy jól tettek, mert itt ül és próbál Halasért dolgozni.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Őszintén bevallja, hogy időnként irigységgel
hallgatta a képviselőket, azt a politikai, gazdasági, történelmi rálátást, tapasztalatokat,
amelyeket a vita során előadtak. Valóban ez a magasság inkább a Parlamenthez illik. Ott is
tapasztalhatóak ilyenfajta viták. Az elhangzottak alapján még az is eszébe jutott, hogy
egyeseknek a Parlamentben lenne a helye, nem Kiskunhalas Város Képviselő-testületében, itt
ugyanis helyi ügyekről kell beszélni. Helyi ügyeket és költségvetési koncepciót kell
megfogalmazniuk, ami ahogy elhangzott, sajnos meglehetősen bizonytalan. Ez a költségvetési
koncepció kis híján azzal a szóval kezdődik, hogy "ha". Hogyha ez történik…, akkor majd lesz
valami. Kétségtelen, hogy ez az ország pillanatnyilag egy őrült nagy átalakulás folyamatában
van. Ez az átalakulás, bár a Parlamentben számtalan polgármester ül és tudatában vannak
annak, hogy az önkormányzatokra milyen fajta hatással vannak ezek a döntések,
pillanatnyilag nem látható, hogy milyen folyamattal, végeredménnyel fog járni.
Természetesen mindannyian bizakodnak, hogy minden a helyére fog kerülni és egy idő múlva
átláthatóvá válik a rendszer. Bízik benne, hogy február végén, az akkori testületi ülésükön,
teljes, részletes ismeretekkel, adatokkal felszerelkezve tudnak egy felelősségteljes
költségvetést megalkotni a következő évre. Pillanatnyilag sajnos nem ez a helyzet. Naponta
változnak a paraméterek, naponta születnek új törvények, törvénymódosítások. Majd a
következő napirendnél is egy olyan helyzettel fognak találkozni, ami két nappal ezelőtt még
nem volt ismert, de majd kifejtésre fog kerülni.
Ennek ellenére a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja, illetve kéri, hogy a jövő évi
költségvetési koncepciót fogadja el. Elfogadják-e a költségvetési koncepciót?
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241/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi Költségvetési Koncepciója
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. évi Költségvetési
Koncepcióját megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvényben, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat
figyelembe véve az alábbiak szerint határoz:
1.,

A város 2013. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó Költségvetési
Koncepció alapelveit elfogadja, az abban vázolt szempontok a 2013-as
költségvetési év feladatfinanszírozásának alapjai.

2.,

Kiskunhalas Város Önkormányzata elsősorban a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásának fedezetét biztosítja az új önkormányzati törvény
rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a
hiány minimalizálása mellett. A költségvetési törvényben meghatározott
feladatalapú támogatások összegeinek figyelembevételével.

3.,

Az önként vállalt feladatok, közvetett támogatások célszerűségét, lakossági
igényét és finanszírozhatóságát felül kell vizsgálni és minimálisra csökkenteni
azon területeket, amelyeket saját bevétel vagy egyéb támogatás nem fedez.

4.,

A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a
kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy
megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés kötelező feladatellátás-, és
bevétel-orientált kell legyen.

5.,

Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi
kiadások tervezése legfeljebb a 2012. évi tervezett összegben történhet, úgy,
hogy a kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a
törvényi minimum szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást.

6.,

Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás
követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a
hiány/kiadások csökkentését.

7.,

A nem pedagógus, technikai közalkalmazotti állomány indokoltságának,
kihasználtságának felülvizsgálata történjen meg, és amennyiben
gazdaságosabb az intézmények működtetése más szervezeti formában,
történjen meg az átszervezés.

8.,

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes
feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell
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a kötelező feladatellátásban nélkülözhető kapacitásokat, csökkenteni a
létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie.
9.,

A fennálló gazdasági szükséghelyzetben kizárólag a feladatellátáshoz
nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalhatók, a rendelkezésre álló források
mértékéig. Az Intézkedési Terv értelmében továbbra is az intézményeknek
minden dologi költségvetési kifizetést a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályával egyeztetni, valamint a polgármesterrel írásban előzetesen
engedélyeztetni szükséges.

10.,

Önkormányzati szinten kell érvényesülni a létszám és bérpolitikai
intézkedéseknek. Bérfejlesztés és munkaerő felvétel nem hajtható végre, még az
az üres álláshelyek vagy a munkaerő pótlás tekintetében sem, csak a
fenntartóval előzetes írásbeli egyeztetést követően.

11.,

A várható likviditási hiány fedezetére az önkormányzat továbbiakban is
folyószámlahitel szerződést köt számlavezető pénzintézetével.

12.,

A Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői, a gazdálkodó intézmények,
valamint az önkormányzati és kisebbségi önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó gazdálkodók vezetői a város 2013. évi költségvetési tervjavaslata
kidolgozását figyelemmel kísérik, az operatív munkában részt vesznek. A
feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítik a tervezési
munkát.

13.,

A 2013. évi költségvetés összeállítása során elsődleges cél az önkormányzat
stabil, folyamatos működésének biztosítása. A koncepcióban szereplő hiány
csökkentése, lehetőség szerint a 2013. évi költségvetés hiány nélküli tervezése.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 15:50:36

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Adósságmegújító
munkabérhitel szerződés megkötése

célhitel

Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
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szerződés,

valamint

folyószámla-

és

László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Az előterjesztést ki kell egészítenie. Maga az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat
jelenlegi folyószámla- és munkabérhitel szerződése december 21-én lejár és nem tudja
visszafizetni december 21-ig azt az állományt, amiben jelenleg is benne vannak, mint
likviditási összeg. A számlavezető pénzintézetük tett egy javaslatot november 8-án arra
vonatkozóan, hogy adósságmegújító célhitelként tudnák kiváltani azt az állományt, ami
december 31-én fenn fog állni. 10 éves futamidővel, negyedéves törlesztési ütemezéssel
lehetett volna ezt az adósságmegújító célhitelt igénybe venniük. Ez csak egy javaslat volt a
számlavezető pénzintézet részéről. Ez alapján készítették el ezt az előterjesztést. A Parlament
két nappal ezelőtt elfogadott egy törvénymódosítást, melyben a jelenleg hatályos stabilitási
törvényt módosítja, ami úgy szól, hogy az önkormányzatok 2012-ben lejáró likvidhiteleit
2013. június 30-ig meghosszabbíthatja változatlan ügyletérték melletti, tehát jelenlegi
feltételekkel. Éppen ezért a számlavezető pénzintézetük igaz, hogy csak szóban, de visszavonta
ezt a javaslatát az adósságmegújító célhitellel kapcsolatban. Az önkormányzatnak ez
kedvezőbb lenne, mert azt jelenti, ha sikerülne decemberben megkötni egy 10 éves futamidejű
hitelt, az a következő év első félévében létrejövő konszolidációs megállapodásban is
szerepelne. Feltételezi, hogy éppen ezért a pénzintézet azonnal visszakozott ennek a
szerződésnek a megkötése elől.
Kiegészítette a jelenlegi előterjesztést, mert szeretné fenntartani azt a lehetőséget az
önkormányzatnak, hogy az adósságmegújító célhitelt kezdeményezzék a számlavezető
pénzintézetnél. Ha a tárgyalások nem sikerülnének, illetve írásban is megerősítést kapnak
arra vonatkozóan, hogy ezt nem tartja fenn a számlavezető pénzintézetük, akkor a
folyószámlahitel szerződés meghosszabbításáról tudjanak tárgyalni. Sokkal kedvezőbbek a
feltételek, ehhez nem kell kormányengedély, illetve közbeszerzési eljárás sem, tehát december
21-ig ez megtehető, a szerződéskötés létrejöhet. Mint mondta, a jelenlegi feltételekkel, a
mostani szerződésével.
Kérdések 15:53:30
Jekő Attila képviselő:
Azt mondta Osztályvezető asszony, hogy amennyivel most benne vannak a
folyószámlahitelben, azt váltanák ki. Ez mekkora összeg?
Ha lenne ez a kiváltóhitel, a mellé is szeretnék felvenni egy biztonsági hátteret, tehát attól
lenne folyószámlahitelük is. Vagy-vagy? Ha kiváltják, akkor nem kell folyószámlahitel a jövő
évre? Akkor tudják előfinanszírozni a költségvetésüket, tehát lesz pénzük akkor is, amikor az
adóbevételek nem úgy jönnek? Elég rendesen benne voltak ebben a folyószámlahitelben
mindig. Itt a likviditásra kérdezne rá, mert nem látja tisztán, hogy ennyire stabilak lesznek
jövőre.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A bank felé engedményeznék a bevételeik egy részét, amennyiben nem tudnák a hiteleiket
visszafizetni. Amennyiben engedményezik a bevételeiket és nyilván saját erejük nincs arra,
hogy kifizessék, hogyan akarnak ők attól kezdve megélni? Se bevételük, se saját forrásuk nem
lesz arra, hogy működtessék a város gyakorlatilag.
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László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Jekő Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a jelenlegi folyószámla hitelkeret
szerződésük 500 millió Ft összegű. A mai nap 292 millió Ft-tal vannak benne a reggeli adatok
alapján.
Az adósságmegújító célhitel arra vonatkozott volna, hogy a december 21-én fennálló
állományt tudták volna adósságmegújító célhitelként 10 éves részletre fizetni és a fennmaradó
összeget, tehát a keretösszegből fennmaradó részt pedig folyószámlahitelként a következő
évre átvinni. Számokkal kifejezve, ha az 500 millió Ft-os keretben 300 millió Ft-tal benne
vannak, akkor 200 millió Ft folyószámlahitelük lett volna a következő évben. Mindenféleképp
szüksége van az önkormányzatnak folyószámlahitelre a 2013-as évben is. A jelenlegi
feltételekkel, mint ahogy mondta, június 30-ig meg tudják hosszabbítani az 500 millió Ft-os
keretösszeget. Ennek ellenére úgy tervezik, hogy a 300 millió Ft-ot nem szeretnék túllépni. Ez
az az összeg, ami előirányzott. Jelenleg is a folyószámlahitel szerződésüknek ezek a feltételei.
Mint ahogy mondta, a törvény alapján nem változtathatnak a folyószámla hitelszerződés
feltételein. Ugyanezek az engedményezési levelek jelenleg is élnek az OTP felé. Pillanatnyilag
június 30-ig tudják meghosszabbítani. Év elején is arról beszéltek, hogy december 21-ig kell
valami döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben hogy fog működni, a likviditási
helyzetet hogyan tudják biztosítani az önkormányzatnál. Ez június 30-ig látszik biztosítottnak
ezekkel a feltételekkel. Véleménye szerint ezt vagy meg kell hosszabbítani, vagy új feltételekkel
megkötni valami likviditási szerződést.
Gyovai István polgármester:
Gondolja, hogy Aradszky Lászlóné képviselő is megkapta a választ.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Frakciójuk támogatni tudja ezt az előterjesztést, mert minden olyan pénzügyi megoldás, ami
ugyan növeli az adósságállományt, de terheket könnyít, azt támogatni kell. Ha
visszaemlékszik arra, amikor annak idején megszavazták a kötvénykibocsátást, akkor is
pontosan megvolt az, hogy milyen fejlesztési célokra. Az már kérdés, hogy az akkori többség
nem erre fordította.
Arra hívná fel dr. Skribanek Zoltán képviselő figyelmét, hogy amikor az előző napirendek
kapcsán arról beszélt, hogy az adósságállományuk hogyan nőtt, hogyan adósodott el a város,
nem tudja, hogy megszavazzák-e, de ez az előterjesztés növelni fogja. Ha legközelebb ezt a
lemezt próbálják elővenni, akkor ne tegyék, hiszen hozzájárultak. A kötvényt is megszavazták
anno, bár akkor még nem volt képviselő, de gondolja, hogy a többiek tájékoztatták erről. Ha
most megszavazzák ezt az előterjesztést, akkor szintén hozzájárulnak ennek az
adósságállománynak a növekedéséhez.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Pontosan erről beszélt. A legnagyobb hibája, nem is bűne a rendszerváltás utáni két
ciklusoknak, a három liberális és a két szocialista, ahogy említette, pontosan ez volt, hogy a
kényszerhelyzetbe hozták az utánuk következő önkormányzatokat. Ezért mondta azt, hogy a
helyzet ugyanaz, mint a Magyar Államnál, hogy valaki, valamikor évtizedekkel ezelőtt
felelőtlenül felvett valamilyen hitelt és annak a kamatait most kell visszafizetni. Nincs más
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lehetősége se az államnak, se a városnak, mint újabb hitelek árán tudja a korábbi
vállalásokat teljesíteni. Úgy gondolja, hogy teljesen nyilvánvaló, a felelősség kérdése hol
található meg. Inkább azzal foglalkozna, hogy van két olyan pont ebben az előterjesztésben,
ami aggályosnak tűnik némileg. Azt érti, amit az Osztályvezető asszony mondott, hogy azért
kell ismét az engedményezést beletenni a szerződésbe, mert előtte is benne volt és nem lehet
eltérni a korábbi szerződési formától. Úgy látszik, hogy ebben mozgástere nem igen van a
tárgyalópartnernek a város részéről. Ez vonatkozik a korábbi folyószámla- és munkabér
hitelre. Az a hitel, amit másik verzióként vennének fel, az adósságmegújító célhitel, mivel
ilyen még nem volt, úgy gondolja, hogy ez esetben ilyen kötelezettség nincs, hogy ugyanazt a
formátumot kellene megismételni. Megnézték és világhálón fenn vannak más önkormányzatok
is. Minden önkormányzat ebben a cipőben jár, nem ők az egyetlenek. Meg lehet nézni, hogy
ki, hogy, milyen szerződéssel oldja meg ezt a problémát. Nem igen találtak olyat, ahol ez az
engedményezés benne lett volna, se olyat, ahol egy ilyen biankó papírt írna alá a testület,
hogy majd az önkormányzat részéről tárgyaló fél oda majd valamit beír. Nem lenne-e
célszerű az adósságmegújító célhitellel összefüggésben lévő határozati javaslatoknál kivenni
ezt az engedményezést, gyakorlatilag a teljes 2. pontot? Inkább azt fogadná el a testület, hogy
megbízzák a Polgármester urat, hogy a legjobb tudása, tehetsége szerint folytassa le ezeket a
tárgyalásokat és ha máskor nem is, de egy rendkívüli testületi ülésen terjessze a testület elé,
hogy mi az, amit sikerült a pénzintézetnél kiharcolnia. Azt vagy elfogadják, vagy nem.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Két határozati javaslat van. Ezekről külön-külön kívánnak szavazni, vagy egyszerre? Azóta
módosítás is történt. Szeretné javasolni, hogy ezt tisztázzák, hogy mindenki jól nyomja a
gombot.
Gyovai István polgármester:
Mindenképpen igyekeznek megvilágosítani a helyzetet. Kétféle változatról van szó, ez teljesen
egyértelmű. Az is egyértelmű, bár lehet, hogy dr. Skribanek Zoltán képviselő talált másféle
példákat az interneten más önkormányzatok esetében. Ezek a tételek, mint az engedményezés,
illetve minden más tétel egyrészt az előző szerződéseikben is szerepelt. Az OTP így nyújtotta
az ajánlatát. Mint ahogy az elmúlt években is, igyekeztek ezeket a mértékeket és feltételeket
csökkenteni, de garantáltan csak ezekkel a feltételekkel vállalják. Kétségtelen, hogy a
módosító indítványt tárgyalhatják. Ahogy az Osztályvezető asszony az imént bevezette, az első
határozati javaslat nagyon úgy néz ki, hogy nem is kerül napirendre a törvényi változások
folytán. Ez a törvény, ami két nappal ezelőtt módosításra került, még csak törvényjavaslat
formájában van a kezükben. Nyilvánosan ennek a végleges szövege nem jelent meg, hatályba
nem lépett. Azt kell mondaniuk, hogy kétesélyes a dolog. Ilyen értelemben mindkét határozati
javaslatot célszerű elfogadniuk.
Most mondja Dózsa Tamás Károly képviselőnek, hogy az elfogadás viszont egyetlen
szavazással történne, azért hogy a megfelelő helyzetben bármelyik határozati javaslatot
alkalmazni tudják.
Jekő Attila képviselő: (Ügyrendi)
Jegyző asszonyt kérdezné, hogy ez rendben van így jogszabályilag, hogy két párhuzamos
határozatot fogadnak el, s ahogy alakul a helyzet, az életbe lép? Neki egy kicsit fura így, de
lehet.

25

Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Egy határozat keretén belül két határozati számot fog kapni a két lehetőség. Ez nem
vagylagos lehetőség. Amennyiben a hitelintézet visszavonja az ajánlatát és életbe lép a
törvény, ami lehetőséget ad arra, hogy meghosszabbítsák a jelenlegi folyószámlahitelt, akkor
azzal fog élni az önkormányzat.
Gyovai István polgármester:
A törvény függvénye, illetve a tárgyalási helyzet függvénye. Amennyiben életbe lép a törvény,
a hitelintézet nagy valószínűséggel annak eredményeként a jelenlegi folyószámlahitel
meghosszabbítására fogja a tárgyalásokat fogadni. Természetesen abban a helyzetben ezt
veszik figyelembe. Történt már ebben az országban sok minden, ami már egy elfogadott
törvényt módosított szinte azonnal, vagy napokon belül. Éppen ezért nem szeretnének játszani
azzal az eséllyel, hogy a másik változat nem áll rendelkezésre a tárgyalások folytatásához.
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Az előterjesztés arról szólna, hogy a Polgármester úr kap felhatalmazást arra vonatkozóan,
hogy az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek
mellett azonnal aláírhassa bármilyen szerződést. Két szerződés nem fordulhat elő, mert az
OTP csak egyet fog elfogadni. Ők benyújthatnak két, sőt ez a tervük, hogy benyújtják mind a
két hitelkérelmüket, de az egyikre fogja azt mondani az OTP, hogy ez működhet és aláírható.
Akkor viszont nem szeretnének mégegyszer rendkívüli bizottsági ülést összehívni, hogy
azonnal aláírható legyen a szerződés.
Tehát a kettő együtt nem játszik, de a polgármester kap felhatalmazást arra, hogy az adott
pénzügyi helyzethez igazodóan a szerződést megkösse.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az egyik egy újabb hitelösszeg felvételéről szól, a másik egy meglévő továbbgörgetéséről.
Nyilván ott a kamatok növelik a hiányukat, ezt a majdnem 6 milliárd Ft-ot. Az ő érzése,
gondolatvilága megnehezedik, mert a hitelkérelmet nem támogatja, de a meglévő
továbbnyújtását támogatná, így egy olyan nehéz helyzetben van, hogy az elmondottak alapján
nem fog részt venni a szavazásban, mert nincs választási lehetősége. Ezért gondolta, hogy
kétszer nyomják a gombot. Nagyon sokszor nyomták és fogják is még. Vagy az egyik lesz,
vagy a másik, de az egyik egészen biztosan.
Nagy Róbert képviselő:
A bizottsági ülésen is kifejtette a véleményét, hogy jobbnak tartja, hogyha a folyószámla
hitelkeret marad meg, amennyiben ennek van esélye. Egy adós minél jobban el van adósodva,
annál kedvezőtlenebb feltételekkel juthat újabb hitelekhez, ezért egy meglévő megtartása,
amit egy jobb időszakban vett fel a város, sokkal kedvezőbb lehet a részére, nem beszélve
arról, hogy a folyószámlahitel egy rulírozó, újratölthető hitel. Mindig azután számolják a
kamatot, amennyit éppen felhasználtak a keretből.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
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Dózsa Tamás Károly képviselő felvetésére válaszolva elmondja, hogy épp azért kellene egy
határozati javaslatban elfogadni, mert a törvény kihirdetett szövegét még nem látták. Ha azt
nem fogadja el a képviselő-testület, vagy legalábbis a törvény szerint nem lehetséges, vagy a
hitelintézet nem azt fogja elfogadni, akkor ezt a másik variációt kell a Polgármester úrnak a
hitelintézet felé kezdeményezni.
Elsősorban a törvény arra ad lehetőséget most még, ami nincs kihirdetve, hogy magát a
mostani folyószámla hitelszerződést fél évre meghosszabbítsák. Természetesen ez az
elsődleges. Ha ez valami oknál fogva meghiúsul és a testület most nem döntött a másikról,
akkor ott ezt a közbeszerzési eljárást nem lehet lefolytatni, mert kicsúsznak az időből. Ezért
mondta, hogy nem vagylagos, hanem természetesen elsődleges szempont a folyószámlahitel
meghosszabbítás, de ha arra nincs lehetőség, akkor nincs felhatalmazása a polgármesternek,
hogy a másikfajta hitellel kapcsolatosan kezdeményezzen bármiféle egyeztetést a
hitelintézettel.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy a Képviselő úr már elmondott mindent és kérdezett is, amire lehetősége
volt. Szeretné megismételni Jegyző asszony szavait, mégha más megfogalmazásban is.
Nincsenek választási helyzetben, hogy az egyik, vagy a másik módszert válasszák-e a kétféle
közül. Mindössze arról van szó, hogy történt egy törvénymódosítás, ami nyilván azért történt,
mert ebben a pillanatban több száz, ha nem ezer az ő első változatuk szerint nyújtaná be a
Kormány felé engedélyezésre a kezdeményezését, hogy megkapja az itt is ismertetett módszer
szerint az új hitellehetőséget. A Kormány, a Parlament arra hozott most döntést, hogy ne
kelljen több száz kezdeményezést átvizsgálni, áttárgyalni, döntést hozni stb., mert egyszerűen
idő sincs rá. A Parlament azért döntött úgy, hogy módosítja a törvényt, hogy ezzel az egy
húzással fél éves időtartamra lehetőséget ad a most fennálló hitelek meghosszabbítására, s
ezzel ezt a konkrét helyzetet megoldja. Nyilván a következő fél év magasságában ismét döntést
kell hozniuk ezzel kapcsolatban majd az addig kialakuló, vagy átalakuló szabályok alapján. A
lényeg az, hogy most mindkét módszerrel élniük kell, mindaddig, amíg a törvény kihirdetése
meg nem történik, illetve a bank részéről egyértelmű álláspontot nem tudnak kialakítani. Nem
jelent meg még hivatalosan a törvény szövege. A bankot hiába hívják, hiába kérnek újabb
tárgyalási lehetőséget, nincs kialakult végső álláspont. Kénytelenek két döntést egyidejűleg
elfogadni annak érdekében, hogy a következő napokban és a lehető leggyorsabb időn belül az
ehhez szükséges folyamatok elinduljanak, illetve megállapodások létrejöjjenek. Érthető?
Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy pillanatnyilag mindkét változattal kapcsolatban az
OTP-nek teljesen egyértelmű az álláspontja, ezekkel a feltételekkel fogadja el. Fél tőle,
hogyha a Képviselő úr által előadott, egyébként érhető módosító indítványt elfogadják, akkor
a bank esetleg azt mondja, hogy köszöni, de ilyen feltételekkel nem köt szerződést. Hozzáteszi,
ha ebben a formában fogadják el, nem lesznek rosszabb helyzetben, mint a jelenlegi hitelük
esetében, ugyanis ugyanazokról a tételekről, ugyanazokkal a feltételekről van szó.
Kérdezi Képviselő urat, hogy ragaszkodik-e a módosító indítványának a
megszavaztatásához?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A kérdésére azt a választ kapta, hogy az OTP ehhez ragaszkodik, akkor nincs értelme ehhez
ragaszkodni.
Gyovai István polgármester:
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A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát a hitelmegoldásokkal
kapcsolatban.
No: 1085
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
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242/2012. Kth.
Adósságmegújító célhitel szerződés, valamint folyószámla és munkabérhitel szerződés megkötése
Határozat
Adósságmegújító célhitel szerződés megkötésére

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. december
21-én lejáró folyószámla hitelének rendezésére adósságmegújító célhitelt vesz igénybe. A
képviselő-testület a hitelszerződést 300 000 000 Ft összegig, 2022.09.30. véglejárattal,
negyedéves törlesztési ütemezéssel kívánja megkötni. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására, a hitelszerződések és
felhatalmazó levelek aláírására - a jegyző ellenjegyzése mellett-, az adott gazdálkodási
helyzethez igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az adósságmegújító
célhitel és járulékai visszafizetését a futamidő alatt beépíti a költségvetésekbe és hozzájárul a
helyi adóbevételek és gépjárműadó bevételek engedményezéséhez, az adósságmegújító célhitel
igénybevételéből eredő esedékes tartozás törlesztésére fordításához. A képviselő-testület
hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az Önkormányzat Pénzforgalmi
Bankszámláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat
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helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a
Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. A képviselő-testület a hitelt nyújtó
pénzintézet részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett,
vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson
alapuló beszedési megbízást biztosít az esedékes banki követelések teljesítése érdekében.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai jogi
biztosítékaként az önkormányzat forgalomképes - az 1996. évi XXV. törvény alapján
adósságrendezésbe vonható - vagyonából a határozati javaslat 4. pontja szerinti ingatlanokat
ajánlja fel összesen - minimum 500 000 000 Ft fedezeti értékben az Önkormányzat és a
pénzintézet között létrejött adósságmegújító célhitelt szerződésekből eredő követelésállomány
és járulékai biztosítására. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az
ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

4. Ingatlanfedezetként felajánlott ingatlanok jegyzéke és adó- és értékbizonyítvány szerinti
értéke:
Helyrajzi szám:
2385/4
3656
0466/2
143/A/10
3245
3255
0652/1
Összesen:

Ingatlan megnevezése:
Sportpálya és gazdasági épület
Polgárok Háza
Általános Iskola
Posta
Vásártér
Vásártér
Lőtér

Értéke:
282 000 000 Ft
56 000 000 Ft
10 000 000 Ft
91 000 000 Ft
20 000 000 Ft
26 000 000 Ft
20 000 000 Ft
505 000 000 Ft

5. Az önkormányzat számlavezető pénzintézetének adósságmegújító célhitelre vonatkozó előzetes
elutasító szándékának megerősítése esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester
az adósságmegújító célhitel szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás
felfüggesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető általa:
OTP Bank Nyrt Kecskemét
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

243/2012. Kth.
Adósságmegújító célhitel szerződés, valamint folyószámla és munkabérhitel szerződés
megkötése
Határozat
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Folyószámla és munkabérhitel szerződés megkötésére
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012.
december 21-én lejáró 500 000 000 Ft keretösszegű folyószámla és 106 000 000 Ft
keretösszegű munkabérhitel szerződését az önkormányzat likviditási helyzetének
egyensúlyban tartása érdekében 2013. június 30-ig meghosszabbítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződések és a felhatalmazó levelek
aláírására - a jegyző ellenjegyzése mellett-, az adott gazdálkodási helyzethez
igazodóan, az elérhető legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
folyószámla és munkabérhitel keretszerződésből eredő tőke és járulékai
visszafizetését a 2012. és 2013. évi költségvetésébe beépíti. Hozzájárul a helyben
maradó
személyi
jövedelemadó,
a
települési
önkormányzatok
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, a normatív hozzájárulás és
egyéb támogatások engedményezéséhez, a helyi adó és gépjárműadó
engedményezéséhez, mely bevételek összegét a Bank a folyószámla és munkabérhitel
igénybevételéből eredő esedékes tartozás törlesztésére fordíthatja.
3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a folyószámlahitel és a
munkabérhitel futamideje alatt az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján,
valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a szerződések
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a
Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. A képviselő-testület a
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít az esedékes banki követelések
teljesítése érdekében.
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitelek és járulékai
biztosítékaként az önkormányzat törzsvagyon részét nem képező forgalomképes - az
1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható - vagyonából a
határozati javaslat 5. pontja szerinti ingatlanokat ajánlja fel összesen - minimum 500
000 000 Ft fedezeti értékben a folyószámla és munkabérhitel keretszerződésből eredő
követelésállomány és járulékai biztosítására. A képviselő-testület vállalja, hogy a
hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé
vagy forgalomképtelenné.
5. Ingatlanfedezetként felajánlott ingatlanok jegyzéke és adó- és értékbizonyítvány
szerinti értéke:
Helyrajzi szám:
Ingatlan megnevezése:
2385/4 Sportpálya és gazdasági
épület
3656 Polgárok Háza
0466/2 Általános Iskola
143/A/10 Posta
3245 Vásártér
30

Értéke:
282 000 000 Ft
56 000 000 Ft
10 000 000 Ft
91 000 000 Ft
20 000 000 Ft

3255 Vásártér
0652/1 Lőtér

26 000 000 Ft
20 000 000 Ft
505 000 000 Ft

Összesen:
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető általa:
OTP Bank Nyrt Kecskemét
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Továbbra is láthatóan működőképes lesz Kiskunhalas Város Önkormányzata. A pénzügyi
helyzetét, bízik benne, hogy az új hitellehetőséggel meg tudják oldani, vagy a jelenlegi
meghosszabbításával.
5 Új napirendi pont 16:12:55
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közös önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Egyetlen bizottság sem foglalkozott az előterjesztéssel. Kéri Jegyző asszonyt, hogy egészítse ki
miről van szó.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Pirtó Község Önkormányzatának döntése alapján Pirtó polgármestere kereste meg
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületét 2013. január 1-jétől egy közös
hivatal kialakítása céljából. A 2013. január 1-jével hatályba lépő önkormányzati törvény ez
irányú módosítása kimondja, hogy a 2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat
közös önkormányzati hivatalhoz, azonban nincs mérlegelési jogköre a városi önkormányzat
képviselő-testületének, ugyanis a törvény szerint nem tagadhatja meg a közös önkormányzati
hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha ezt a vele határos település
kezdeményezi.
Jelenleg a képviselő-testületnek tudomásul kell vennie a közös hivatal létrehozására irányuló
kezdeményezést, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos
megállapodásokat a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül készítse el a
feladatmegosztással kapcsolatosan. Ezt majd a testület elé kell terjeszteni, a két testület fogja
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elfogadni.
Kérdések 16:15:20
Jekő Attila képviselő:
Pirtó csatlakozik hozzájuk, vagy ők csatlakoznak hozzájuk? Nagy Ferenc polgármester
agilitását ismerve nem tudja, hogy melyik az irány. A viccet félretéve érti, mert a
Kormányhivatal vezetője Pirtó település korábbi jegyzője, így kiürült a hivatal. Ez mit jelent
rájuk nézve, hogy fog a gyakorlatban működni?Pluszfinanszírozást, pluszterhet jelent-e?
Erről nem nagyon szól az előterjesztés, hogy mivel jár számukra.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Valóban nem szól erről az előterjesztés. Azért is felhatalmazást kérik ennek a
megállapodásnak a kidolgozására. A január 1-jétől hatályos szövegezés szerint a törvény azt
mondja, hogy közösen kell ellátni az igazgatási feladatokat. Ennek a részletei, illetve az ezzel
kapcsolatos költségek a megállapodás alapján a következő testületi ülésre fog bejönni
januártól. Hasonló, mint a körjegyzőség. Itt a 2000 fő alatti településeknél kötelezővé teszi a
törvény a közös hivatal létrehozását. 2000 felett lehetőség. Ahogy említette, ha városhoz
csatlakozik, vagy várossal kezdeményezi, ott kötelező a város részéről ezt a kezdeményezést
elfogadni és ezt kialakítani.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Azt szeretné kérni Polgármester úrtól, hogy nagyon határozottan képviselje Kiskunhalas
város érdekeit ebben a megállapodásban, hiszen az látja, és sajnálattal azt tapasztalja, hogy
a térségi szerepét egyre jobban veszíti el Kiskunhalas. Szakemberei, intézményvezetői külső
településekről jönnek. Pirtó adja a tankörzet vezetőjét, a Kormányhivatal vezetőjét. Úgy
tűnik, hogy 2014-től a vízművüket is elveszítik, hiszen Kiskőröshöz kell csatlakozni. Elindult
egy olyan folyamat, ami mellett véleménye szerint kiskunhalasi emberként, aki
lokálpatriótának érzi magát, nem mehet el szó nélkül. Azt gondolja, hogy minden egyes
fórumon, ahol lehet, Kiskunhalas érdekeit maximálisan érvényesíteni kell. Megadva ezt a
felhatalmazást, azt szeretné kérni mégegyszer Polgármester úrtól, hiszen tudják, hogy elég
vehemens tárgyalópartnere lesz, hogy Halas érdekeit mindenféleképpen próbálja
keresztülvinni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Kérdezni nem tudott, mert lezáródott. Jegyző asszony említette, hogy a 2000 fő alatti
településekről van szó. Van még egy néhány Halas környezetében. Ők nem jelentkeztek, vagy
majd decemberben? Akik a pirtói hivatalban maradnak köztisztviselők, vagy
közalkalmazottak, azok bekerülnek ide a város rendszerébe, mint munkavállalók? A jegyző
lesz az egész térségben a jegyző?
Gyovai István polgármester:
Dózsa Tamás Károly képviselő kérdéseire megpróbál ő röviden válaszolni. A létrejövő
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járásban több önkormányzat is várhatóan a következő hetekben, vagy 1-2 hónapban, február
végéig kell meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket, fog hasonló döntést hozni. Ezzel
kapcsolatban előzetes megbeszélések vannak. Kiskunhalassal közösen létrehozandó hivatalról
más önkormányzattól is kaptak jelzést, de mindaddig, amíg a részükről a kezdeményezés
nincs meg hivatalos formában, addig felesleges akár ezen a fórum is konkrétumokról
beszélni.
Elképzelhető, hogy a következő hetekben más önkormányzattal kapcsolatban is hasonló
döntést kell hozniuk, ami ahogy az előterjesztésben áll, kikerülhetetlen. A törvény hatálya
miatt kötelező a város számára befogadni ezt az igényt.
Jekő Attila képviselő felvetésére válaszolva elmondja, hogy a közös hivatal nem azt jelenti,
hogy az önkormányzatok egymás dolgába bele fognak szólni. Az önkormányzatok továbbra is
külön fognak működni. Saját ügyeikben, a saját közigazgatási határaikon belül továbbra is
önállóan fogják meghozni a döntést. Itt mindössze, bár nem kis dologról van szó, a közös
hivatal jön létre, aminek az egyetlen jegyző lesz a vezetője. Ez a közös hivatal fogja
kiszolgálni ettől kezdve a két önkormányzat igényeit. Nagy valószínűséggel Pirtón is fenn fog
maradni a hivatal a jelenlegi mozgásában. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy valamilyen
közös akarattal átalakítás fog történni. Pillanatnyilag ebben az irányban semmilyen szándék
nincs, vagy legalábbis nem tud róla. Pirtó polgármestere Kiskunhalas Város Polgármesteri
Hivatalának életben nem fog szándékot érvényesíteni, erre meg lesz a saját hivatala, ami
mégha közös is, de az ottani önkormányzati feladatokat fogja előkészíteni, kidolgozni,
végrehajtani.
Már lezárta a hozzászólásokat. A kérdéseket már rég lezárta, csak hozzászólás keretében
kérdést adott elő. Miután lezárta a hozzászólásokat, erre a kérdésre még kitért. Nem zárta le?
Nem figyelnek már eléggé.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Rövid lesz. Jekő Attila képviselő azt mondta, hogy úgy látja, Halas veszít a régiós szerepéből.
Ezt pont fordítva látja, úgy látja, hogy Halas egyre inkább erősíti a régiós szerepét, hiszen a
járási hivatal kapcsán is beintegrálódtak a szomszédos települések, a tankerület kapcsán is
ugyanez a helyzet. Az, hogy a környező települések jegyzői munkakörei is beintegrálódnak
Halashoz, az inkább véleménye szerint emeli a város térségbeli szerepét, tekintélyét. Az, hogy
a különböző feladatokra csak halasiakat nevezzenek ki, méltánytalan lenne, hiszen számtalan
település tartozik ehhez a körzethez. Az az igazságos, ha ők is szerephez juthatnak bizonyos
körökben. Tallós Bálintról pedig annyit, hogy ő halasi. Vannak egy páran, akik nem
Kiskunhalason dolgoznak, de attól még halasiak.
Gyovai István polgármester:
Lezárja hozzászólásokat és ezután kérdezi a képviselő-testületet, hogy a közös önkormányzati
hivatal kialakítása kezdeményezés tárgyában a határozati javaslatukat elfogadják-e?
No: 1086
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
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Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
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0,00%
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244/2012. Kth.
Közös önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezése
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Pirtó Község
Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kezdeményezését.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közös önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges feladatok megtételére, a szükséges
megállapodások előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa György u 19.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6 Új napirendi pont 16:24:19

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete megszüntetése
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:24:43

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Azt olvassa az előterjesztésben, hogy 12 betöltött munkakörből 6 fő át fog kerülni a
Polgármesteri Hivatalba, 1 fő a Vári Szabó István Szakközépiskolába, 1 fő pedig a
Polgármesteri Hivatalba. A többiekkel mi fog történni? Az is kérdéses, hogy a bizottsági
ülésen az is elhangzott, azon túl, hogy van egy bizonyos létszáma a KIGSZ-nek, félszáz körüli
emberről gondoskodnak. Az ő sorsuk mi lesz?
Jekő Attila képviselő:
Hasonló kérdése lenne neki is. Rendkívüli eset, hogy odafigyelt Papcsák polgármesterre, ők
most hozzák létre ezt az intézményt. Elgondolkozott és utánaolvasott a bizottsági ülés óta.
Biztos jó irány nekik megszüntetni ezt az intézményt? Tegyék fel, hogy az iskolák üzemeltetése
elkerül tőlük. Akkor ez egy evidens lépés. Ha itt maradnak az iskolák, mert olyanok lesznek a
feltételek, hogy jobban megéri nekik az épületeket üzemeltetni, akkor nem lenne logikus ebben
az intézményben meghagyni ezeket az embereket? Itt kapcsolódna dr. Skribanek Zoltán
képviselőhöz, hogyha megszüntetik, akkor a hivatal alkalmazásába bejön az a 40-50 fő? Neki
ez kusza. Nem tudnak ezzel egy kicsit várni, amíg kiderül, hogy ők fogják üzemeltetni az
iskolákat, vagy nem? Ez egy kardinális kérdés ebben. Ha elmegy az intézmények teljes
működtetése, akkor valóban támogatható. Ha itt marad, akkor meggondolandó kérdés.
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Az engedélyezett létszám a 12 fő. Jelenleg is 9 fő volt január 1-jén a betöltött létszám. A
betöltött munkakörök jelenleg is csökkennek. Van amiről tudomásuk van, van amit maga az
intézmény vezetője vetett fel a bizottsági ülésen, hogy január 1-jén nyugdíjba megy. A
tényleges létszám, hogy mennyi marad február végére, mert arról szól az előterjesztés.
Természetesen a többi létszámmal el kell látni a feladatot. A konyhaüzemeltetés most is
óvodánál van helyileg, tehát a feladatot egy másik intézményben látják el. A fő probléma az,
hogy tudják, január 1-jétől a Bernáth Lajos Kollégium előreláthatólag elkerül az
önkormányzattól. Nagyon valószínű, hogy onnan a gazdasági dolgozókat el kell hozni,
akármilyen feladatellátásuk lesz. A két nagy terület, amivel foglalkozik még a KIGSZ a
gazdasági feladatellátáson kívül, az a védőnői és orvosi ügyelet. Szakmailag az jelenleg is az
önkormányzat Szociálpolitikai Osztályának feladatkörébe tartozott. Megmarad a
közalkalmazotti jogviszonyuk. Hogy melyik intézményhez lesznek integrálva, azt is februárig
kell eldöntenie a képviselő-testületnek. Nem kérdés, hogy a gazdasági dolgozókat onnan el
kell hozni, teljesen biztos.
Ahogy mondta, az előterjesztés arról szól, hogy ez egy szándéknyilatkozat és a februári
testületi ülésre kell kidolgozni tételesen a hivatalnak az intézményvezetővel együtt, hogyan fog
működni a továbbiakban az intézmény feladatellátása.
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ahogy említette, hétfőn az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén foglalkoztak a
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KIGSZ témájával. Zárójelben megjegyzi, hogy a helyi média meglehetősen sajátosan
interpretálta a hírműsorába az ott történteket. Nagy vitákat mondtak, de semmilyen vita nem
volt. A KIGSZ igazgatója, Szécsényiné Nagy Katalin tett fel kérdéseket László Mária
osztályvezetőnek. Úgy gondolja, hogy a kérdés-válasz és a vita, nem szinonímák. Akkor a
bizottsági tagok között nemhogy vita nem volt, hanem tökéletes összhang volt. Abból a
logikából indultak ki, hogyha egy intézmény alól kimennek a feladatok, márpedig az iskolák
részben állami, részben egyházi kézbe adása révén ez megtörténik. Részben a helyszín is
valószínűleg fenntartót fog váltani. Úgy látják, hogy mennek el dolgozók a KIGSZ-től.
Meglehetősen logikus kezdeményezésnek tűnt számukra, hogy ezt az előterjesztést elfogadják.
Jekő Attila képviselő felvetésén valóban el kell gondolkodni véleménye szerint.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát. A változtatás gondolatmenete abból indult ki, hogy a KIGSZ esetében az ott
jelenlévő feladatok jelentősen csökkenni fognak. Ha az oktatási intézmények esetén csak az
történik, hogy az állam biztosítja a pedagógusok és a szakszemélyzet bérezését. Abban az
esetben, ha az ingatlan üzemeltetése is az államhoz fog átkerülni, akkor ez még inkább növeli
azoknak a feladatoknak a mennyiségét, amivel csökkenni fog a KIGSZ működése.
A pillanatnyi jogszabályi háttér alapján a következő hetekben, meg nem határozott
időpontban fogják megkapni a korábbi döntésükre azt a választ, amiből kiderül az
államkincstár részéről, hogy mennyivel kell az önkormányzatnak hozzájárulni az oktatási
intézmények üzemeltetéséhez, amennyiben nem az önkormányzat üzemelteti, hanem átkerül az
állam térfelére. Ez a rendkívül fontos pénzügyi szám lesz a mértékadó abban, hogy az
önkormányzat képes lesz-e ilyen, vagy olyan formában az oktatási intézményeit üzemeltetni,
vagy nem. Egyetlen szabályt rögzít a jelenlegi szabályozás, méghozzá azt, hogyha megkapják
ezt a bizonyos értesítést, ahhoz képest 8 napon belül az önkormányzatnak döntést kell hoznia,
hogy fenntartja-e a korábbi döntését, vagy eláll tőle és maga kívánja üzemeltetni az
intézményeket. Pillanatnyilag nehéz azt megmondani, hogy ez a döntés mikor fog megszületni.
Még akár az is elképzelhető, hogy a két ünnep között a képviselő-testületnek ebben az ügyben
le kell ülnie és mégha Jekő Attila képviselő hiányában is, de döntést kell hoznia. Ennek
ellenére bízik benne, hogy a Képviselő úr jelen lesz a testületi ülésen. Ennek az időpontját
nem lehet tudni. Ez volt a feladatok kérdése. Egyébként pedig nyilván mindenki tudja azt,
hogy a KIGSZ szervezetének, működésének egyik alapfeltétele az a számítógépes géppark,
mindenféle programokkal, egyebekkel, amibe az önkormányzatuk nem kevés pénzt fektetett, jó
1-1,5 évvel ezelőtt, amikor létrehozták a KIGSZ intézményét. Nem hiszi, hogy ennek az
önkormányzatnak meg kellene hagyni azt az esélyt, hogy akár a KIGSZ helyszíne, akár ennek
a felszerelése kikerüljön a saját hatáskörükből. Nem akarja különösebben elemezni az ezzel
kapcsolatos lehetőségeket, a hivatalon belül jócskán áttekintették. Éppen ezért hozták be
magát az előterjesztést, hogy minél gyorsabban hozzák meg az ezzel kapcsolatos döntést,
egyértelmű helyzet legyen mind az önkormányzat, mind a majdani átvevő számára, aki a
kollégium intézményét fogja január 1-jétől működtetni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Ehhez az is
hozzátartozik, hogy jövő februárban, amikor a részleteiről beszélnek, ismét a képviselőtestület elé fog kerülni. Akkor számos kérdésben teljesen egyértelmű kérdés lesz, sőt a
bizottsági ülésen az intézmény vezetőjének azt az ígéretet tették, ami teljesen természetes,
hogy a következő hetekben abszolút részletességgel fogják áttárgyalni az intézmény
feladatainak további működését.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1087
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245/2012. Kth.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete megszüntetése
Határozat
1., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetét 2013. március 31-el megszünteti. A
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének alapító okiratában foglalt feladatokat
2013. április 1-től Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala keretein belül látja el.
2., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza a polgármestert,
hogy a Képviselő-testület 2013. februári rendes ülésére készítse elő a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete intézmény megszüntető okiratát, az intézmény
vezetőjével egyeztetve. Felkéri a Jegyzőt a Polgármesteri Hivatal jelen határozat szerinti
Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Szécsényiné Nagy Katalin KIGSZ vezetője

37

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 16:35:09

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város építészeti értékeit tartalmazó rendelet módosítása
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:35:34
Hunyadi Péter képviselő:
Hogy lehet, hogy egy négy éve nem létező ház még nyilvántartásban van? Mi ennek az oka?
Van-e még ilyen lappangó ügy?
Gyovai István polgármester:
Bízik benne, hogy nincs ilyen lappangó ügy, de ettől függetlenül a Főépítész úrral épp az
elmúlt hetekben tárgyaltak már két alkalommal is, hogy ezt a listát aktualizálni szükséges.
Nemcsak azért, mert történt közben olyan építési módosítás, ami által egyes épületek
lebontásra kerültek, bár ez ebben az egy helyzetben látható pillanatnyilag. Történhettek egyéb
olyan változások is, ami miatt aktualizálni szükséges. A jövő év első felében garantáltan ismét
a testület elé fog kerülni ez az anyag.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Reméli, hogy ez aktualizálás nem azt jelenti, hogy az építészeti értékeket tovább engedik
csökkenteni és rombolni Halason, mert nem olyan túl sok épületük van, amely ebbe a
kategóriába tartozik. Tudja, hogy magánszemélyek birtokában lévő védett házak problémát
okoznak, mindenféle átalakításnak gátja, de pontosan azért védik ezeket a házakat, hogy ne
nagyon alakítgassák kényük-kedvük szerint az emberek. Valamilyen szinten értéket, építészeti
értéket jelent.
Arra kéri a felülvizsgálókat, hogy legyenek rá tekintettel, drasztikusan ne csökkentsék ezek
számát Halason, csak nagyon indokolt esetben, mert így is szegényedik a város évről-évre.
Gyovai István polgármester:
A Képviselő úr teljesen nyugodtan aludhat ez ügyben. Építészmérnök az eredeti szakmája és a
valamikori városi főépítészi munkakörében még volt szerencséje azt a munkát vezetni, amikor
egyetemi hallgatók mérték fel az ezen a listán található épületek túlnyomó részét. A maga
részéről, de biztos benne, hogy a főépítész ugyanezt mondja, a végsőkig megőrzik ennek a
városnak az építészeti értékeit képviselő épületeket, helyszíneket, illetve minden olyan
vonatkozású tételt.
A rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1088
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 16:39:12
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 37/2012. (XI.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003.
(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
és az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi művi értékvédelemmel
védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003. (VII.31.) önkormányzati
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rendeletének (továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
A rendelet 1. § (3) bekezdésében a „ Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész
helyébe a „Képviselő-testület településfejlesztésért felelős bizottsága szöveg kerül.
3. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”
8 Új napirendi pont 16:39:16
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:39:41
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Halason működő két temetkezési vállalkozáson kívül van-e információ arról, hogy egyéb
településekről végeznek-e szertartásokat vállalkozások? Ha vannak, akkor hányan?
Ván László főkertész:
Erre nem tud válaszolni. Jogszabály nem tiltja, hogy más településekről temetkezési
szolgáltatást ne végezzen a temetőkben vállalkozó megfelelő belépési díjak megfizetése
mellett.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén lezárja a vitát és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1089
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
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Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 16:40:49
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 38/2012. (XI.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 42.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi 65. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas
Város Képviselő-testületének Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének temetőkről és temetkezésről szóló
17/2000. (IV.18.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 18.§ (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ (3) A (2) bekezdésben lévő sírhelyek díjait a 3. számú melléklet tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 19. § (3). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben lévő tételek díjait a 4. számú melléklet tartalmazza.”
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3. §
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
4. §
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
5. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.”

9 Új napirendi pont 16:40:56
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról
szóló rendelet módosítása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:41:27
Hozzászólások
Nagy Róbert képviselő:
Az elmúlt ülésen tárgyalták ezt a rendeletmódosítást. A tárgyalás során felszínre kerültek
azok a problémák, amelyek a szövegezés módosítását indokolják. Véleménye szerint ez nem
kérdőjelezi meg a rendeletmódosítás létjogosultságát, ezért a rendeletmódosítást valamelyest
átgondolva, a szövegezést olyan módon módosítva, amivel mindenki számára elfogadhatóvá
válik, úgy igyekezte korrigálni. Mielőtt a szocialista képviselőtársai megsértődnének,
természetesen nem rájuk irányul a módosítási javaslat. Felveti a problémáját annak, hogy
Kiskunhalas nevével visszaélve bárminemű olyan tartalmak megjelenhetnek a webes
felületeken, ami Kiskunhalasra nézve nem kívánatos. Ezért módosító javaslatai, illetve
szövegkiegészítése lenne.
Aljegyző asszony írta, hogy Kiskunhalas, mint domain név az internetes tartományokban
legyen szabályozva és így belekerülne, hogy a Kiskunhalas megnevezés internetes tartomány
nevében magánszemélyre a rendelet hatálya csak abban az esetben terjed ki, ha a
Kiskunhalas név használatát domain névhez kéri. Ez volt az egyik kikötése, vagy módosító
javaslata. A másik, hogy az engedély kiadását meg kell tagadni, ez a 11. § (3) bekezdésénél
lenne a), b), c), d) pont, ha a használat, vagy annak módja Kiskunhalas Város
Önkormányzata, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit, közízlését sértené, vagy
veszélyeztetné. Itt kikerülne a szövegből a többi, eredetileg benne lévő rész. A b) pont: ha a
névhasználat módja, vagy körülménye méltatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatához. A c)
pont: ha a használat módja, vagy célja az Alkotmányba, vagy más jogszabályba ütközik. A d)
pont: ha a kérelmezőt a Kiskunhalas név használatának valamilyen formájától korábban már
eltiltották. Véleménye szerint ezek mind olyan pontok, amelyeket kell szabályozni. Megnézte,
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más városoknál is ugyanilyen szigorúan, vagy még szigorúbban szabályozzák a
névhasználatot. Majd folytatja.
A 4. pontba szeretné bevenni azt a részt, hogy a kiadott engedélyt vissza lehet vonni,
amennyiben a tevékenység gyakorlása során a 3. pont bármely bekezdésében szereplő
körülmény fennáll.
5. pont: az engedély visszavonására a polgármester a képviselő-testülettől átruházott
hatáskörben eljárva dönt.
6. pont: a kiadott engedély másra nem ruházható át.
A 12. § bekezdéseit szintén javítani kell, ugyanis a tiltott közösségellenes magatartásról szóló
törvény vissza lett vonva, ezért a 2. pont a következő: a rendelet ellenőrzéséről a
polgármester gondoskodik. 3. pont: engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő névhasználat
esetén a polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljárva eltilthatja a
használót a névhasználattól.
Az átmeneti rendelkezéseknél, a 15. § (1) bekezdése: a rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyeket az 1/2012. rendelet szerint kell befejezni, tehát a jelenleg érvényben
lévő szerint. 2. pont: a jelen rendeletmódosítás hatályba lépése előtt engedélyezett
névhasználatát polgármester képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljárva a jövőre
nézve megtilthatja, a 11. § (3) bekezdés a), b), c), d) pontjaiban szereplő esetekben. Ez azokra
vonatkozik, amelyekben megtiltják az engedély kiadását, tehát egyértelműen ez esetben, amire
megkérték az engedélyt, de nem is arra használják. A későbbiek előfordulhat, hogy valamire
megkérik az engedélyt és utána, az engedély megadását követően olyan tiltott dolgokra
használják, ami Kiskunhalas városra nézve hátrányos.
A 3. pont: a rendelet hatályba lépése jogszerűen megszerzett névhasználatot a rendelet
eljárásai alapján nem kell ismételten engedélyezni. Szocialista képviselőknek mondja, úgy
tudja, hogy régebben kaptak talán az előző polgármestertől engedélyt a névhasználatra.
Ebben ilyen formában nem tudják korlátozni, viszont azt korlátozhatják, hogy a jövőben ilyen
ne fordulhasson elő.
Halász Balázs képviselő: (Ügyrendi)
Kérdések között kellett volna feltennie, de ahogy beolvasta ezt a szöveget Nagy Róbert
képviselő, megkérdezné, hogy aki Kiskunhalasra nézve hátrányos helyzetű cég jelenését hozza
létre, de kunfehértói, vagy pirtó lakos, mit kezdenek vele?
Nagy Róbert képviselő:
Őket nem tudják szabályozni, de az önkormányzat összes rendelete ugyanerről szól.
Bármelyik rendeletükkel csak a halasi lakosokat, vagy a Halashoz tartozó lakosságot tudják
szabályozni. Ha ezeket a lakosokat szabályozhatják, akkor érdemes megtenni. Ha a Képviselő
úrról az elkövetkező időben ilyen jellegű internetes tartalom megjelenik, akkor esetleg
megvádolhatják azzal, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson
elő.
Gyovai István polgármester:
Egy bizottsági ülés foglalkozott ezzel az előterjesztéssel, az a bizottság nem találkozott ezekkel
a módosításokkal. Benne volt?
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Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Amit Nagy Róbert képviselő elmondott, az az ő második indítványa. A rendelet
előterjesztésének egyik mellékletében benne van. Azt a szöveget olvasta fel. Egyet
módosítana, hogy Alaptörvényre kellene változtatni az Alkotmányt. Ők úgy kapták meg és
Aljegyző asszony elkészítette, amiről úgy gondolják, hogy szabályozható és követhető is. Ez a
módosítás, amit Nagy Róbert képviselő előterjesztett, már a múlt testületi ülésen, amikor
tárgyalták, illetve készült róla egy véleményezés, már ott is aggályosnak ítélték. Nem nagyon
lehet körülhatárolni azokat a fogalmakat, hogy ki, mikor sérti az érdekeket. Ha ezt így
elfogadja a képviselő-testület, akkor törvényességi szempontból átmegy a Kormányhivatalon
keresztül és majd jelzik, ha aggályosnak tartják. Elmondta a bizottsági ülésen is, hogy
szankcionálni nem tudják, mert nincs szankcionálási lehetőség a közösségellenes
magatartások hatályon kívül helyezése miatt. Egy lehetősége lesz majd a képviselőtestületnek, ha észlel ilyet és a a Polgármester úr visszavonja az engedélyt, vagy a
névhasználatot megtiltja, akkor bíróság fog ebben dönteni.
Gyovai István polgármester:
Ennek az előterjesztésnek része a Képviselő úr által beadott indítvány. Törvényességi
felülvizsgálatot követően, mint rendeletmódosítás szerepel az előterjesztésben. Ehhez képest,
amit Képviselő úr előadott, az jóval bővebb. Azt a rendeletmódosítást, ami tárgyalt a
bizottság, azt most kívánja tovább bővíteni különböző kitételekkel. Jól értette? Jól értette.
Igazából nem tudta követni, nyilván az ő felfogásával lehet probléma. Gondolja, hogy a
képviselő-testület minden tagja tisztában van azzal, hogy miről szólt most ez a dolog.
Volt egy rendeletmódosítás tervezet, ami ennek az előterjesztésnek a tárgya, ami a beadott
képviselői indítvány törvényességi felülvizsgálata alapján elkészült. A bizottság arról tárgyalt.
A Képviselő úr lényegében kibontja ezt a dolgot ismételten és sokadszorra. Nem tudja, hogy
miről kellene most szavazni, miután megvoltak a kérdések, lényegében minden időt
kimerítettek.
Akkor egyszerűsítsék le a dolgot, szavazás következik. Az előterjesztésben szereplő
rendeletmódosítási javaslat három paragrafusban foglalja össze a jelenlegi rendelet
módosítását, ehhez képest szeretné kérni a Képviselő urat, hogy a további módosításait
fogalmazza meg. Hogy még egyszerűbb legyen tételenként fognak róla szavazni, mint
módosító indítványról.
Nagy Róbert képviselő:
Menjenek sorba. Abban van módosítás, hogy az eredeti módosítóban a Kiskunhalas néven
kívül a Kiskunhalas és ragozott alakjai stb. Itt csak a domain névnél úgy van, ez az 1. §.
A IV. fejezet 9. § (1) bekezdés annyiban módosulna, hogy: illetve a Kiskunhalas megnevezés
internetes tartomány nevében való (továbbiakban: domain név) használata
magánszemélyekre a rendelet hatálya csak abban az esetben terjed ki, ha a Kiskunhalas név
használatát domain névhez kéri. Ez lenne az egyik.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Ez a módosító javaslat, amit a Képviselő úr elmondott, megfogalmazásra került. Az
indítványa szerint az alaprendelet 11.§-a, amelyik azt szabályozza, hogy a polgármester
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mérlegelési jogkörébe tartozik az engedély megadása, elutasítása, feltételhez kötése, az
ideiglenes, vagy valamely alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése, az érdemtelenség
megállapítása és emiatt az engedély megvonása. Az ő álláspontjuk az volt, hogy amit az
indítványban a Képviselő úr megfogalmazott, az itt ebben az egy mondatban megtalálható.
Ennek ellenére a Képviselő úr szeretné ezt a 11.§ (1), (2) bekezdését egy (3) bekezdéssel
kiegészíteni, aminek a szövege: az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a használat, vagy
annak módja és körülményei Kiskunhalas Város Önkormányzata, vagy a város lakosságának
jogait, jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, beleértve, ha az közvetlen, vagy közvetve…
Ez már nincs.
Gyovai István polgármester:
Pillanatnyilag úgy látja, hogy nagyon nehezen tudnak elmenni ezen. Fenntartva a
szándékukat, hogy ezen módosítani kívánnak, kérdezi a képviselő-testület, hogy a következő
testületi ülést megérhetik-e ezzel, egy egészségesen, egyben előadott javaslattal?
Halász Balázs képviselő: (Ügyrendi)
Annyira zagyvás az előterjesztés, mint a múltkor. Úgy látja, hogy nem egyértelmű senki
számára. Mint vaknak a színekről, úgy beszélnek. Vegyék le napirendről és a következő
testületi ülésre készítsék elő.
Gyovai István polgármester:
Nem érthető.
Aradszky Lászlóné képviselő: (Ügyrendi)
Az előbb Nagy Róbert képviselő végig felolvasta pontról-pontra, hogy miben szeretne
módosítani. Nem figyelték meg? A jegyzőkönyv ezt tartalmazni fogja. Szerinte meg tudják
szavazni a módosításait, utána majd írásban visszakerül hozzájuk. Figyeljenek oda, hogy
miről beszél!
Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi)
Azt gondolja, hogy 3-4 paragrafusról van szó. 3-4, vagy 5-6 mondat, amiről szó van. Kb. 5
perc felolvasni. Kérhetné azt, hogy ő szeretné felolvasni a módosítását, s akkor mindenki
értelmezni tudja, nem lesz vita, hogy azt szeretné-e. Ha ez megoldható, akkor megköszönné.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)
Ő sem érti a kialakult helyzetet. 20-22 éve az a kialakult gyakorlat, hogyha valakinek van egy
módosítása, arról szavaznak. Miért kellett a gyakorlattól eltérni? Volt egy módosító javaslat,
a testület eldönti, hogy támogatja, vagy nem. Mégegyszer felolvasni, nem érti ezt a variálást.
Gyovai István polgármester:
Nagy Róbert képviselő felolvassa és tételesen szavaznak róla, ahogy 10 perccel ezelőtt már
kezdeményezte.
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Nagy Róbert képviselő:
11.§ további bekezdéssel egészülne ki. Az (1) bekezdés, ami eredetileg benne van, az…
Gyovai István polgármester:
Olvassa fel.
Nagy Róbert képviselő:
Jó.
11. § (3) Az engedély kiadását meg kell tagadni
a)ha a használat, vagy annak módjai és körülményei Kiskunhalas Város Önkormányzata,
vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit, vagy közízlését sértené, vagy veszélyeztetné,
b)ha a névhasználat módja, vagy körülménye méltatlan Kiskunhalas Város
Önkormányzatához
c)ha a használat módja, vagy a célja az Alaptörvénybe, vagy más jogszabályba ütközik
Jól mondja?
d)ha a kérelmezőt Kiskunhalas név használatának valamely formájától korábban már
eltiltották
(4)A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, amennyiben a tevékenység gyakorlása során a (3)
pont bármely bekezdésében szereplő körülményei fennállnak.
(5)Az engedély visszavonásáról a polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben
dönt.
(6)A kiadott engedély másra nem ruházható át.
A 12.§ új bekezdéssel egészülne ki:
(2) A rendelet ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(3)Engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő névhasználat esetén a polgármester a képviselőtestülettől átruházott hatáskörben eljárva eltilthatja a használót a névhasználattól.
Átmeneti rendelkezések, amelyeket a rendeletmódosítás miatt be kell vezetni:
15.§
(1)A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az 1/2012. (II.01.) rendelet szerint
kell befejezni.
(2)A jelen rendeletmódosítás hatálybalépése előtt engedélyezett név használatát a
polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben eljárva a jövőre nézve
megtilthatja a 11.§ (3) bekezdés a), b), c), d) pontjaiban szereplő esetekben.
(3) A rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen megszerzett névhasználatot a rendelet
előírásai alapján nem kell ismételten engedélyezni.
(4) A rendeletmódosítás az 1/2012. (II.01.) számú rendelet egyéb rendelkezéseit megtartja.
Gyovai István polgármester:
Bízik benne, hogy mindenki számára egyértelmű volt. A módosító javaslatot elfogadja-e a
képviselő-testület?
No: 1090
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Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor......................................Tart.
Jekő Attila............................................Tart.
Váradi Krisztián............................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:02:51
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
1
5

60,00%
6,67%
33,33%

60,00%
6,67%
33,33%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1091
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Tart.
Jekő Attila............................................Tart.
Váradi Krisztián............................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:03:07
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
1
4

66,66%
6,67%
26,67%

66,66%
6,67%
26,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott

0

0,00%
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Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0

0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 39/2012. (XI.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló
1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kiskunhalas név, valamint az
Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)„Bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás
részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, vagy működésük folytatásához a
- Kiskunhalas,
- Kiskunhalas város,
- Halas,
- Halas város
megnevezés felvétele, illetve e szavak toldalékkal ellátott, rövidített vagy összetett szóban történő
használata, illetve a „Kiskunhalas” megnevezés internetes tartomány nevében (továbbiakban: domain
név) való használata, ha jogszabály másként nem rendelkezik engedélyhez kötött. Magánszemélyre a
rendelet hatálya csak abban az esetben terjed ki, ha a „Kiskunhalas” név használatát domain névhez
kéri.”
2.§
A Rendelet 11.§-a a következő (3-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az engedély kiadását meg kell tagadni:
a) ha a használat, vagy annak módja és körülményei Kiskunhalas Város Önkormányzata
vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit, közízlését sértené, vagy veszélyeztetné
b) ha a névhasználat
Önkormányzatához

módja

vagy

körülménye

méltatlan

Kiskunhalas

c) ha a használat módja vagy célja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik
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Város

d) ha a kérelmezőt a Kiskunhalas név használatának valamely formájától korábban már
eltiltották.
(4) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, amennyiben a tevékenység gyakorlása során a (3) pont
bármely bekezdésben szereplő körülményei fennállnak.
(5) Az engedély visszavonásáról a polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében
eljárva dönt.
(6) A kiadott engedély másra nem ruházható át. „
3.§
A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§
(1) E rendelet végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi,
amely nyilvántartást vezet az engedélyekről, az engedélyezett névhasználat módjáról és idejéről.
(2) A rendelet ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(3) Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő névhasználat esetén a polgármester a Képviselőtestülettől átruházott hatáskörében eljárva eltilthatja a használót a névhasználattól.”
4.§
Átmeneti rendelkezések

(1) A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az 1/2012 (II.01.) önkormányzati
rendelet szerint kell befejezni.
(2) A jelen rendeletmódosítás hatályba lépése előtt engedélyezett név használatát a
polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva a jövőre nézve
megtilthatja a Rendelet 11.§ (3) bekezdés pontjaiban szereplő esetekben.
(3) A rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen megszerzett névhasználatot a rendelet előírásai
alapján nem kell ismételten engedélyezni.
(4) A rendelet-módosítás az 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet egyéb rendelkezéseit
megtartja.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a 4.§
kivételével hatályát veszti.”

10 Új napirendi pont 17:03:25
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: A tiltott közösségellenes magatartások meghatározásáról, és pénzbírság
kiszabásának eljárási szabályairól szóló 24/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:03:48
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a hatályon kívül helyezés elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1092
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:04:03
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 40/2012. (XI.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
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a tiltott közösségellenes magatartások meghatározásáról, és a pénzbírság kiszabásának
eljárási szabályairól szóló 24/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott
közösségellenes magatartások meghatározásáról, és a pénzbírság kiszabásának eljárási
szabályairól szóló 24/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelete.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelete 1.sz. mellékletének megjegyzés pontja.”
11 Új napirendi pont 17:04:17
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A közterület használat szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az utolsó rendeletmódosításról beszélnek, ezt követően némi szünetet tartanak.
Kérdések 17:04:41
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1093
Gyovai István.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
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Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:04:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 41/2012. (XI.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város
Képviselő-testületének Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat
szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet)
2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ (4) A rendelet hatálya nem terjed ki a Harangos téri piac- és vásár, a Május 1 téri piaci
helyhasználat szabályaira.”
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f./ a közterület egy részének elzárásával járó film- és televízió felvételre,”
3. §
A Rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a.) magasabb jogszabályban nem engedélyezett zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes
tevékenység - kivéve tűzijáték - gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és
értékesítésére, szeszesital (kimért és palackozott), továbbá a polgári célú pirotechnikai
tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet által pirotechnikai osztályba sorolt
termékek elhelyezésére, tárolására, árusítására a Kiskunhalas Város Önkormányzatának a
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
8/2001. (III.01.) önkormányzati rendeletében megnevezett SZ-2 tervben körülhatárolt helyi
városképvédelmi területen.”
4. §
A Rendelet 3. § (4) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„q./ annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgármesteri
Hivatal nyilvántartása és előzetes közlése alapján közterület-használatból adódó díjhátraléka
van, vagy a korábbi (közterület használattal összefüggő) határozatban foglalt
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha az elutasító határozat elkészítése előtt a fennálló
kötelezettségének eleget tett, illetve a Polgármesteri Hivatal közlése alapján megállapítható,
hogy a hátralékát befizette.”
5. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e/ hirdető-berendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén:
- térképkivonatot (2 példányban), a berendezés helyének megjelölésével,
méretezésével,
- a berendezés terveit (2 példányban) olyan méretarányban, amely a részleteket
is egyértelműen ábrázolja
- vagy a berendezés fényképét 2 példányban.”
6. §
A Rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„c/ Ötezer forint alatti egyösszegű díjtétel esetén - amennyiben a határozott idejű engedély
kiadásának akadálya nincs és a kérelmet személyesen (vagy meghatalmazott útján) nyújtják
be - a közterület-használat díjáról szóló csekket a Városi Rendészet Közterület-felügylete
állítja ki. A díj befizetését a kérelmen fel kell tüntetni.”
7. §
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti
állapotát, saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.”
(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot
engedélyezheti.”
8. §
(1)A Rendelet 13. § (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e.) A közterület jótékonysági-, karitatív tevékenység végzéséhez engedélyezett használata
esetén.”
(2)A rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiskunhalas város polgármestere a közterület-használati díj megfizetését illetően –
kérelemre – (közcélú non-profit) karitatív, jótékonysági, környezetvédelmi, ismeretterjesztő,
oktatási, művelődési, egészségvédelmi, kulturális és sport rendezvény esetében mentességet,
kiállítás, vásár, piac rendezése esetében kedvezményt, vagy mentességet adhat.”
9. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
10. §
(1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép
hatályba.
(2) A rendelet 1. sz. melléklete 2013. január 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (4) bekezdés l) pontja.
(4) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja.
(5) Ez a rendelet 2013. január 2. napján hatályát veszti.”
Gyovai István polgármester:
10 perc szünet következik.
Szünet be 17:05:10
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Szünet ki 17:23:05
SZÜNET UTÁN:
12 Új napirendi pont 17:25:53
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Pályázat kiírása polgárőr egyesületek működési feltételeinek támogatására
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető:
Két kiegészítése lenne Polgármester úrral, mint előterjesztővel egyeztetve. A bizottsági ülésen
ezt elmondta és ki is ment az új változat, de ha valaki nem értesült volna, azért mondja el.
A határozati javaslat az alábbi szöveggel egészülne ki: …, egyben felkéri a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot a benyújtott pályázatok
elbírálására. Ez a korábbi évek gyakorlatának megfelel, csak kimaradt a szövegből. Ehhez
kapcsolódóan a pályázatok elbírálásának a határnapját december 15-ről december 18-ra
módosítanák, ugyanis akkor van a bizottsági ülés.
Kérdések 17:27:21
Pajor Kálmán képviselő:
Van-e Halason lovas polgárőr? Úgy tudja, hogy több településen létezik. Külterületen sokkal
hatékonyabb, mint a kerékpár, vagy egyéb jármű. Ha van, akkor miért nem támogatják?
Miért nincs benne a támogatottak között? A lovak fenntartásához is pályázhatna esetleg
valaki. Lehet, hogy még több lenne a lovasjárőr. Ennek óriási előnyei vannak, egyrészt a
lóhátról messzebb lát az illető, illetve nincsenek akadályok üldözés esetén. Biztos, hogy sokkal
hatékonyabbá tenné a terménylopások felszámolását a városban, ha jobban elterjednének a
lovas polgárőr járatok. Éppen ezért javasolja, hogy a lovak fenntartására is lehessen
valamekkora összegben pályázni. Ha van lovas járőrük, akkor miért ne? Véleménye szerint
sokkal hatékonyabb, mintha kerékpárra adnak pénzt. Kerékpárral a homokos utakon már el
sem tud menni.
Nagy Péter képviselő:
Azért kért szót, mert ez a bizonyos 300.000 Ft, ami előterjesztésre került, a külterületen élők
életminőségét javító program keretében az ez évre meghatározott feladatokra betervezett
összeg. Mondhatná azt is, hogy célzottan arra a tevékenységre irányul, a polgárőr egyesület
tevékenységére, ami jelenleg is működik, és 34 fővel tevékenykedne, ha meglenne hozzá az
anyagi bázis, valamint a pályázaton elnyert gépkocsit fel tudnák újítani. Ezt az összeget
felöleli. Úgy gondolja, hogy a városnak a költségvetésben nem áll rendelkezésre további
összeg, aminek a terhére egy újabb ilyen feladatot be lehetne tervezni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Tudomása szerint három polgárőr közösség van a városban. Valamennyien a Polgárőr
Szövetség tagjai? Van-e erről információ?
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető:
Pajor Kálmán képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a külön kell választani a lovas
polgárőrt és esetleg lovon ülve szolgálatot teljesítő polgárőrt. Azért kell különválasztani, mert
az önkormányzat a polgárőr egyesületet támogatja. Olyan polgárőr egyesület Halason, ahol
mint polgárőr egyesületnek lova van, olyan nincs. Olyan polgárőrök vannak, akik valaki által
tartott lónak az igénybevételével polgárőr szolgálatot látnak el. Mondják ők, de még ilyennel
nem találkoztak. Természetesen attól még lehet, mert a 22.000 ha-os külterület elég nagy,
hogy elkerüljék egymást. Ebből adódik, hogy mivel az önkormányzat a polgárőr egyesületet
támogatja, így más lovának a zabbal történő ellátására nem adhat támogatást.
Nagy Péter képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy olyan értelemben célzott ez a
támogatás, hogy a polgárőr egyesületeknek nem is a feladatellátását, hanem a létét
támogatja, hiszen az ellenőrizhető, számlákkal igazolható. A feladatellátásnál nincs olyan
kapacitásuk, hogy azt ellenőrizzék, ki, hány órában, mikor, hol teljesít szolgálatot. Aki a
pályázati feltételeknek megfelel, az értelemszerűen pályázhat. Jelenlegi nem hivatalos
információi szerint nem kell azon meglepődni, ha a korábbi három egyesületből csak kettő
pályázna, de ő azon sem lepődne meg, ha csak egy.
Dózsa Tamás Károly képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a jogilag még létező
egyesületek közül mindhárom tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, mindegyik,
cégbíróságon bejegyzett egyesület.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Érti Pajor Kálmán képviselő aggályait, hogy jó lenne, ha valaki lóháton tudna a külterületen
mozogni, előbb utolérni a bűnözőt és talán eredményesebb lenne. Azt gondolja, hogy a
visszatartó erő nem azon múlik, hogy lóval, vagy kocsival mennek, hanem a bírságon, vagy a
módszeren amivel megbüntetik. Sajnos annak nincs visszatartó ereje. Lopott valami szénát,
vagy kukoricát, beviszik, jegyzőkönyv és a következő éjjel már esetleg újra csinálja. Ezt
kellene súlyosabbá és gyorsabbá tenni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Emlékei szerint az egyik polgárőr egyesületnek vannak olyan tagjai, akik lovon is teljesítenek
szolgálatot. Volt amikor találkozott velük. Véleménye szerint ez szükséges és hasznos.
Mondják azt, hogy hajtóanyagra lehet pályázni jármű fenntartásához. A zab, széna is az a
kategória. Úgy gondolja, hogy az mégiscsak egy sarkalatos dolog, hogy állatok
takarmányozásáról beszéljenek. Véleménye szerint ez a pályázat így jó. A lovas polgárőrség
is jó. Jó lenne, ha csatlakoznának, de van.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a pályázati kiírás jóváhagyásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1094
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246/2012. Kth.
Pályázat kiírása polgárőr egyesületek működési feltételeinek támogatására
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a polgárőr
egyesületek támogatására a mellékletben szereplő pályázati kiírás szerint, egyben felkéri a
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot a benyújtott pályázatok
elbírálására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
13 Új napirendi pont 17:34:57

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasthermál Kft. önkormányzati támogatás kérelme
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Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A képviselő-testület figyelmébe ajánlja, hogy a költségvetés módosítása alkalmával
valamennyi intézményükre, illetve gazdasági társaságukra megkapták azt az információt, ami
alapján a következő héten valamennyiük vezetőjével le fognak ülni végigtárgyalni az
igényeiket, annak érdekében, hogy a működésükben ne legyen különösebb probléma.
Ennek figyelembe ajánlásával bocsátja tárgyalásra az előterjesztést.
Kérdések 17:35:49
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A mellékletekben azt olvassa, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke, Halász Balázs azt javasolja,
hogy 6,5 millió Ft összeget kapjon a Halasthermál Kft. Ezt milyen forrásból lehetne a
strandnak odaadni?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Szintén a mellékletben és a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvében aktuális problémák ponton
vetődött fel, és a héten megjelent Halasi Tükörben is újságcikk készült belőle. Nagy Róbert
képviselőtől szeretné kérdezni, hogy a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvében is olvasható,
hogy fürdőruha, klór, meg táblák, hogy mi volt a szándéka, célja, vagy miért ezt a módot
választotta? Annak a képviselő-testületnek a tagja, aki a gazdasági társaságnak.
Halász Balázs képviselő:
Többen meglepődtek azon az újságcikken, ami az első oldalon hozta a hírt. Szeptember 13-án
azért hívott össze felügyelő bizottsági ülést, hogy tárgyaljanak erről is többek között. Azt
gondolja, hogyha valakinek csináltak asztalt, széket, ahol tud dolgozni és közben odapiszkít,
ahonnan a kenyeret elveszi, nem tudja, hogy elgondolkodott-e azon, hogy szépen fel kellene
állni és így igazságosabb lenne az egész, nem pedig bajt keverni a városi cégek körül.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Ő akár mehetne is, mert egymást kérdezik a képviselő urak, hölgyek. Lehetőséget ad arra,
hogy mindenki a kérdésekre válaszoljon.
Halász Balázs képviselő:
ez az összeg akkor hangzott el, amikor a Felügyelő Bizottság ülésén tárgyalták azt, hogy mire
lenne szükség, mi az az égető gond, ami a Halasthermál Kft.-nél jelentkezett. Arra próbálták
irányítani a figyelmet, hogy a törvényi előírásoknak feleljen meg, utána egy prevencióra.
Ahhoz, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen, ahhoz feltétlen be kellene szerezni az
üzemeltetési engedélyt, ami még nincs meg. Két monitoring kutat kellene fúrni. Ebből tevődik
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össze az összeg. A gázmentesítőt meg kellene építeni. A vízdíj 25 %-kal emelkedett a törvény
alapján. A strand egyik napról a másikra be tudna zárni, mert csak egy szivattyú van, ami
működik, nincs tartalék. Ezt ha összeadják, az 6,8 millió Ft lenne. Pluszkiadásként
jelentkezett, amire szintén nem számolt az ügyvezető, hogy 3,7 millió Ft-ért kellett venni egy
új víz alatti porszívót. Ez abszolút nem volt bekalkulálva. A többivel még úgy ahogy bírt
volna. Hallották a Polgármester úr előző hozzászólásában, azon van, hogy az
intézményvezetőket, ahol ilyen pluszkiadás merül fel, valamilyen módon támogassák. Az 50
millió Ft-ban van benne ez is. Nyilvánvalóan nem fog ez az összeg kijönni. Ahogy mondták, az
interpellációs keretből lehetne valamelyest, valamint megnéznék, hogy valahonnan még
átcsoportosítsanak. Hacsak egy töredékét is megkapná, akkor egy kicsit lendítenének a
dolgon, hogy előre tudjon menni.
Egyhangú volt a Felügyelő Bizottság döntése ebben. Szeretnék, hogyha a strandon minél több
ember jelenne meg. Tudják, hogy az első létszámcsökkenést az úszósapka bevezetése okozta
annak idején. Bízik benne, hogy nem fog odáig fajulni, de ez a feljelentés nem vet jó fényt erre
az intézményre. Nagyon sajnálja, hogy nem kereste meg a vezetőt a panaszos, a feljelentő. Azt
mondta volna, hogy üljenek le, beszéljék meg hogyan tudnának beszélni. Ugyanannak a
cégnek a holdingja a Halasthermál Kft. Azon kellene dolgozni, hogy tudna jobban működni,
nem pedig azon, hogy különböző hatóságoknál feljelenti és meglátják mi lesz az eredménye.
Ez visszautasítandó. Azt gondolja, nem biztos, hogy helye van itt a körükben, ha ezt a céget,
ahonnan a kenyeret kapja, feljelenti. Ezt hangsúlyozottan mondja. Amikor azt nyilatkozza az
újságnak, hogy nem kapott semmiféle választ…Majd a következő hozzászólásában el fogja
mondani.
Nagy Róbert képviselő:
Számított rá, hogy nagyon meg fogják kérdezni. Ha nem is volt szándékos a levél elküldése,
de így sikerült. Vállalja, hogy ez a levél így ment el. Vállalja ennek a felelősségét, de a
közmeghallgatáson elhangzottak is mutatják, hogy nagyon sok olyan probléma van a
városban, amit igyekeznek a városvezetés tudtára hozni, mégis a szőnyeg alá söprik ezeket a
dolgokat, vagy nem vesznek róla tudomást, elsikkad a dolog. Éppen ezért keresték meg őt jó
néhányan. Azt mondták, hogy ne is próbálkozzon a dolgok legelején, mert ezt az utat már
végigjárták, s minden egyes problémájuk nem talált meghallgatásra, semmi nem változott.
Komolyan ragaszkodtak ehhez a strandhoz, de egyre inkább azt látják, hogy a strand mind
műszakilag, mind minőségileg, szolgáltatás tekintetében erőteljesen hanyatlik. A Felügyelő
Bizottság jelentéséből kitűnik, hogy átlagos bevétel volt a strandon, holott nézzék meg a
környező települések strandjainak rekordbevétele volt szinte egytől-egyig. Esetleg éppen az
ennek az oka, hogy már a halasiak is egyéb települések strandjára mennek el fürödni, mert
nincsenek megelégedve az ottani körülményekkel? Ezen el kellene gondolkozni, mert lehet,
hogy ezek a bevételek nagyon hiányoznának a halasi strandnak és lehet, hogy éppen ezekből
lehetne fejleszteni. Évek óta hitegeti a városvezetés a lakosságot, hogy itt hatalmas változások
lesznek a strandon, Kiskunhalas egy gyógyidegenforgalmi központ lesz stb. Ezekből a
halasiak semmit nem látnak, nemhogy azt, hogy valami pozitív elmozdulás lenne. Hanyatlik a
strand és egyre rosszabbak a szolgáltatások.
Lapozzák fel az ÁNTSZ ellenőrzési jegyzőkönyveit és meglátják mi van, abból kitűnik
határozottan, hogy minden egyes ellenőrzés alkalmával komoly hiányosságokat és
problémákat tapasztaltak. Nem kell a homokba dugni a fejüket, hanem valamit változtatni
kell. Halász Balázs képviselőt személyesen megkeresték és nem kaptak tőle kielégítő választ,
vagy bármiféle intézkedést, valószínűleg azért fordultak hozzá és azért kérték azt, hogy
valamilyen magasabb fórumon igyekezze képviselni az ő érdekeiket.
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A közmeghallgatáson az egyik hozzászólótól is elhangzott a strand iránti aggodalom hangja.
A strandon fantasztikus eredményeket elérő úszók edzenek. Nagyon nem szeretné, ha a strand
olyan helyzetbe kerülne, hogy bezár. Arra kérné Halász Balázs képviselő urat, mint a
Felügyelő Bizottság elnökét, valószínűleg közülük ő a legjobban tájékozott ebben a
kérdésben, hogy a maradék két percéből egy pár másodpercet szánjon arra a válaszra, hogy
kibírja-e a strand addig, amíg ezek az egyeztetések végbemennek, vagy most kellene neki, ha
nem is ennyi, de ettől kevesebb összeg, hogy a bezárást elkerülje.
Ha nem bírja ki még hetekig, vagy egy-két hónapig, amíg ezek a tárgyalások lezajlanak,
akkor meg kellene fontolni, hogy még a mai ülésen valamilyen támogatást megszavazzanak a
strandnak.
Halász Balázs képviselő:
Informálódik és hozzá is eljutnak a hírek. Próbálja úgy kezelni, hogy a lakosság azt vegye
észre, ami javulás. Tudja jól a Képviselő úr is, hogy a terület tulajdona nincs még rendezve.
Ez a baj, hogy az elmúlt négy évben sem bírták rendezni. Egy idegen betette oda a lábát és
komoly százalékkal rendelkezik abból a területből. Ha beruháznak anélkül, hogy bármit is
mozdítana, növelik az ő vagyonát is. Ebből kellene valamilyen megoldással kifarolni.
Működik még a strand, nem kell rá lakatot tenni. Szívesen átad az idejéből, az Ügyvezető úr
pár szóban el tudná mondani a külsős mikrofonnál, hogy most mi a helyzet. Valamennyi pénz
nyilvánvalóan kellene. Nem szeretnének úgy járni, mint az előző ciklusban, hogy a novemberi,
vagy a decemberi hónapban jöttek elő, hogy 13 millió Ft hiányzik. Egy gyors előterjesztéssel
élte túl. Azért csinálták ezt az ülést, hogy még ezt megelőzően beszámoljon a vagyoni
helyzetéről és legyen egy kis mozgásterük. Egy kicsit még szeretné folytatni, ha lehetőség van
rá.
Pajor Kálmán képviselő:
Ha már szóba jött a strandnál a fejlesztés akadálya, ha még jól emlékeznek, az elmúlt
ciklusban interpellált jó néhányszor ebben az ügyben. Dr. Várnai László korábbi
polgármester felelőssége is egyértelmű volt abban, hogy a strand területének 25 %-a
osztatlan közös tulajdonba került egy magánemberrel. Négyszer hirdette meg a
felszámolóbiztos a strand 25 %-ának eladását és egyetlen egyszer sem reagált rá a hivatal, az
illetékes. Dr. Várnai László korábbi polgármester ezt azzal intézte el, hogy nem volt rá pénz
és mit kezdtek volna vele. Most az önkormányzat 100 %-os tulajdonos lenne a strandon és
pályázhatna. Ezt a lehetőséget már évek óta egy bűnös hanyagság miatt, amiért semmilyen
felelősségre vonás nem történt se egyetlen hivatali dolgozó, vagy a polgármester felé,
kiengedte a város kezéből. Ezen okból kifolyólag most néznek egymásra, hogy miért nem
fejlődik a strand már évek óta. Ezért nem fejlődik, mert a feltételei már „kiscsikó korában el
lettek cseszve”. Még a kezdet kezdetén elrontották sajnos ezt az ügyet, illetve elhanyagolták.
Nem tudja, hogy milyen tárgyalással lehetne ebből kikecmeregni és azt sem tudja, hogy
folynak-e ilyen tárgyalások.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén lezárja a vitát.
Elnézést kér az Ügyvezető úrtól, de annak ellenére nem adná meg neki a szót az idegállapota
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megőrzése céljából, hogy megszólíttatott.
Lezárta a vitát, ezt kéri külön tisztázni. Véleménye szerint megint átváltottak egy olyan
területre, ami nem az előterjesztés tárgya. Az előterjesztés tárgya egyszerűen a működés
feltételeinek biztosítása. Mégegyszer megemlíti a képviselő-testületnek, hogy a költségvetés
módosítás napirendjénél már ismertette azt a menetrendet, amit most megkockáztat az
Ügyvezető úr számára is. Hétfői napon a stranddal fogják kezdeni ezt a megbeszélést. Nem
hiszi, hogy a mai, vagy akár a holnapi napon olyan üzemelésbeli problémák történnének,
vagyis bízik benne, ami megakadályozná a strand működését.
Személyes dolog, de hetente, kéthetente megfordul a strandon és jó szívvel élvezi a strand
szolgáltatásait minden tekintetben. Akik ott jelen vannak, valamennyien ezen a véleményen
vannak. Véleménye szerint a képviselő-testületnek is el kellene mennie egy kis lubickolásra,
hogy tudják azt, hogyan működik valóban a strand. Ez a strand fejlesztendő. Kétségtelen,
hogy hosszú évek óta érdemi fejlesztés nem történt a strand életében. Higgyék el, hogy
minden pályázati lehetőséget igyekeznek kihasználni. Másik napirendi pontnál is említette
már ezt. Ha kis önerővel fejlesztési lehetőségük lesz, meg fogják ragadni. Nemcsak a
Polgármesteri Hivatal részéről, hanem az Ügyvezető úr és a kollégái is figyelemmel kísérik
ezeket a lehetőségeket. Most visszatér a napirendhez.
Itt arról van szó, hogy a képviselő-testület a további működéséhez kíván-e, vagy sem
támogatást adni. Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot a jelenlegi
formájában fogadja el, abban a biztos tudatban, hogy a jövő hét folyamán a megállapodások,
illetve egyeztetések lezajlanak és ennek következtében a legszükségesebb dolgokat meg fogják
oldani a strand esetében.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1095
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:52:11
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
1
3

71,43%
7,14%
21,43%

66,66%
6,67%
20,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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247/2012. Kth.
Halasthermál Kft. önkormányzati támogatás kérelme
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrás hiányában nem javasolja a
Halasthermál Kft. részére az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében megállapított 20,7
millió forint összegű önkormányzati támogatáson felül további támogatás biztosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Halasthermál Kft. Nagy Szeder I. u. 1.
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Hétfőn az Ügyvezető urat várja az irodájába.
14 Új napirendi pont 17:52:23
14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bibó Gimnázium behajthatatlanná vált követelésének elengedése
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:52:46
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1096
Gyovai István.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
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Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:53:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

92,86%
0,00%
7,14%

86,66%
0,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

248/2012. Kth.
A Bibó Gimnázium behajthatatlanná vált követelésének elengedése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben szereplő, a Bibó
István Gimnázium részéről a Kiskunhalasi Női Kézilabda Sportegyesület felé fennálló
300.300.- forint összegű, behajthatatlanná vált követeléséről lemond és hozzájárul a követelés
Bibó István Gimnázium számviteli nyilvántartásából való kivezetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Veszelszkiné Huszárik Ildikó igazgató Bibó István Gimnázium, Szász K. u. 21.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 17:53:10

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma
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megalapítása
t
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:53:31
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1097
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:53:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

249/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma megalapítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti alapító okiratot elfogadja, ezzel
2013. január 1-től megalapítja Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János
Múzeuma költségvetési intézményt.
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2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékleteként szereplő „Megállapodás fenntartói jog, illetve kötelezettség
átadás-átvételéről” dokumentumot Kiskunhalas Város Önkormányzata Thorma János
Múzeuma vonatkozásában írja alá.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Thorma
János Múzeum átadása-átvételével kapcsolatos teendőket hajtsa végre.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. január 1-től, 2013. június 30-ig megbízza
Szakál Aurélt, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma magasabb
vezetői munkakörének ellátásával.
Besorolását a H fizetési osztály 11 fokozatában állapítja meg.
Munkabérét a H fizetési osztály 11. fokozatának megfelelő 210.438 Ft. alapilletményben,
további végzettségeit 10%-ban azaz 21.044 Ft-ban, tudományos kutatói pótlékát 10.000 Ft
-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 200%-nak megfelelően 40.000 Ft -ban, azaz
összesen 281.500 Ft -ban állapítja meg.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a könyvtári, muzeális és
közművelődési szolgáltatást ellátó szervezetek integrált intézményben történő működtetését
készítse elő és azt döntés végett a 2013. februári testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Szakál Aurél Zsigray Julianna u. 10.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 17:54:01

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:54:14
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okiratok elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
65

No: 1098
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:54:26
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

250/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Napsugár Óvodák és Bölcsőde)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a NAPSUGÁR ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövid neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Napsugár Óvodák és Bölcsőde
6400 Kiskunhalas, Ady E. u.4.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
49.§ (3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
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Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyerekeket.
541587
Közös igazgatású köznevelési intézmény
027560
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok
és személyi juttatási előirányzata felett saját maga,
egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)

Alaptevékenységei:
1.
Óvodai nevelés, ellátás
2.
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
3.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
4.
Bölcsődei ellátás
5.
Óvodai intézményi étkeztetés
6.
Bölcsődei intézményi étkeztetés
7.
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
számára
8.
Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
562917 Munkahelyi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Feladatellátási helyei:
székhelye: Napsugár Óvodák és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
tagintézményei:
• Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u.16.
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•

Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Átlós u.21.
• Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai Tagóvodája
76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Tagóvodája
48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Tagóvodája
52 óvodai férőhely ( 14,17 és 21 fős csoportszoba) és 14 bölcsődei férőhely
 Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Utcai Tagóvodája
51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Feladatellátási helyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.
3665hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
2264/1 hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
078/59.hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.
2234 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz. alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2
ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416
m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú
2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja
a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos
feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony,

a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 202/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát
veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady E. u. 4.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

251/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Bóbita Óvoda, Bölcsőde és
Pedagógiai Szakszolgálat)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövid neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:

Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat
6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény az óvodai nevelés feladatának
ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§
(3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás
tekintetében Kiskunhalas város illetékességi területe a
felvételi körzet. Az intézmény a pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátását a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás illetékességi területén végzi.
541565
Közös igazgatású köznevelési intézmény
027563
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
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Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok
és személyi juttatási előirányzata felett saját maga,
egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)

Alaptevékenységei:
 Óvodai nevelés, ellátás
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
 hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
• Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
 Bölcsődei ellátás
 Óvodai intézményi étkezés
 Bölcsődei intézményi étkeztetés
 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység -Logopédia
 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység -Gyógytestnevelés
 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeke számára
 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 851011 Óvodai nevelés
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Feladatellátási helyei:
székhely: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek
tere 17.
tagintézménye:
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó
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Ervin u.2.
Telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat Kuruc Vitézek Téri Tagóvodája
298 óvodai férőhely(3 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)
 Bóbita Óvoda, Bölcsőde, Szakszolgálat Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely ( 3 db 29 fős csoportszoba)
és 14 bölcsődei férőhely
Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.
4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2
630/1 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2
ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 34/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat Kuruc vitézek tere 17.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
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Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

252/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Százszorszép Óvodák)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Százszorszép Óvodák
Százszorszép Óvodák
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
49.§ (3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az
intézmény más településről is fogadhat gyerekeket.
541576
Óvoda
027567
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselőtestülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a
létszámadatok és személyi juttatási előirányzata felett
saját maga, egyéb irányzatai tekintetében a pénzügyi
és gazdasági feladatait ellátó Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete (340247)

Alaptevékenységei:
Óvodai nevelés, ellátás
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
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zavarral) küzdő
Óvodai intézményi étkeztetés
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
halmozottan hátrányos gyermekek
számára
Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad
kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem
akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 851011 Óvodai nevelés, ellátás
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Feladatellátási helyei:
székhelye: Százszorszép Óvodák 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2.
tagintézménye:
 Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:
• Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda
76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba)
• Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája
135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba)
Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.
4758 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.
2170 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található található 270 m2 épülettel,
valamint intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabadság tér 3.sz. Alatti 2170 hrsz.ú 2479 m2 ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
 A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőoktató munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános
pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 114/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Százszorszép Óvodák Vasút u. 2.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

253/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola)
Határozat
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Fazekas Általános Iskola
6400 Kiskunhalas, Fazekas Gábor u.1.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
852010 Alapokú oktatás
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján körzeti
iskolai feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas
város
közigazgatási
területe
a
Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzet
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyerekeket.
341091
általános iskola
027804
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Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok
és személyi juttatási előirányzata felett saját maga,
egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)

Alaptevékenységei:
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 58.évfolyamon
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
• Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű testnevelés tantárgy nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű testnevelés tantárgy nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
• Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
• Iskolai intézményi étkeztetés
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számára 1-4.évfolyamon
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számára 5-8.évfolyamon
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
• Munkahelyi étkeztetés
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó

75

nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 470009 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Feladatellátási helyei:
székhelye: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Évfolyamai: 1-8.évf. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4.évfolam 224 tanuló
5-8.évfolyam 220 tanuló
összesen: 444 tanuló
Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas 630/1 hrsz.,
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 630/1 hrsz.-ú 9369 m2 ingatlan a rajta található 3394 m2 iskola, tornaterem.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktatató feladatainak ellátására
szabadon használhatja, a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján.
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos
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feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony
 munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 36/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Fazekas G. u. 1.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

254/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Felsővárosi Általános Iskola)
Határozat
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:

Felsővárosi Általános Iskola
Felsővárosi Általános Iskola
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
852010 Alapfokú oktatás
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján körzeti
iskolai feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város illetve Pírtó község közigazgatási
területe a Kormányhivatal által meghatározott felvételi
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény
más településről is fogadhat tanulókat.
340995
Általános iskola
027805
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Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:

Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
Pírtó Község Önkormányzata a társulási szerződésben
foglaltak alapján
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási
Társulás(Kiskunhalas, Hősök tere 1.)a társulási
szerződésben foglaltak alapján
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
6414 Pirtó, Dózsa György u.19.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok
és személyi juttatási előirányzata felett saját maga,
egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)

Alaptevékenységei:
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol és német nyelvű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol és német nyelvű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
• Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése,
oktatása 1-4. évfolyamon
• Enyhe értelmi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 %-a)
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulás nappali rendszerű integrált nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
Enyhe értelmi fogyatékos (tanulólétszám maximum 1 %-a)
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Német nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 14.évolyamon
• Német nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 58.évfolyamon
• Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
• Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számára 1-4.évfolyamon
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számára 5-8.évfolyamon
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Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai felnőttoktatás 1-4.évfolyamon
Általános iskolai felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Munkahelyi étkeztetés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szerveknél
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége::
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját.
Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Feladatellátási helyei:
székhelye: Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
tagintézménye:
 Felsővárosi Általános Iskola Pirtói Tagintézménye 6414 Pirtó Rákóczi u.32.
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Telephelye: nincs
Évfolyamai: 1-8.évf. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
Kiskunhalas összesen: 649 tanuló
 1-4.évfolyam 325 tanuló
 5-8.évfolyam 324 tanuló
Pirtói Tagintézmény 1-4.évfolyam 120 tanuló
Összesen: 769 tanuló
Felnőttoktatás 30 fő
Feladatellátási helyei a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
372 hrsz.
6414 Pirtó Rákóczi u. 2.
37 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 372 hrsz.-ú 6967 m2 területű ingatlan a rajta található 3820 m2 iskola,
tornaterem, ebédlő épülettel. A Pirtói Tagintézmény vonatkozásában: Pírtó Rákóczi u.2.sz. Alatti
37 hrsz.-ú ingatlan a rajta található 1-8.évfolyamos oktatáshoz szükséges épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
elkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos
feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Az iskola igazgatójának kinevezésekor a Kiskunhalas-Pirtó Intézményfenntartó Oktatási Társulás
társulási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony, a
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony


Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 37/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Felsővárosi Általános Iskola Szabadság tér 6.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

255/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Kertvárosi Általános Iskola)
Határozat
A Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR 08):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Kertvárosi Általános Iskola
Kertvárosi Ált. Isk.
6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.örvényben foglaltak
szerinti tevékenység
852010 Alapfokú oktatás
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
50.§ (8) bekezdése alapján körzeti iskolai feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a
Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat
tanulókat.
341552
Általános iskola
027807
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok és személyi
juttatási előirányzata felett saját maga, egyéb előirányzatai
tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)

Alaptevékenységei:
• Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 14.évfolyamon
 Mozgássérült testi fogyatékos
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
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Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 58.évfolyamon
 Mozgássérült testi fogyatékos
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol nyelvű nevelése, oktatása 14.évfolyamon
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol nyelvű nevelése, oktatása 58.évfolyamon
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 1-4.évolyamon
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
Általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos nevelés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára 1-4.évfolyamon
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára 5-8.évfolyamon
Munkahelyi étkeztetés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát,
a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi
vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 14.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 58.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 1-4.évolyamon
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,programjainak komplex támogatása
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Feladatellátási helyei:
székhelye: Kertvárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
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tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Évfolyamai:1-8. évf. (8 évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 225 tanuló
5-8.évfolyam 190 tanuló
összesen: 415 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2 iskola és tornaterem
épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
elkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 38/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kertvárosi Általános Iskola Nyírfa u. 25.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

256/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Bernáth Lajos Kollégium)
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BERNÁTH LAJOS KOLLÉGIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Bernáth Lajos Kollégium
Bernáth Lajos Kollégium
6400 Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
559000 Egyéb szálláshely -szolgáltatás
A kollégium körzeti feladatokat lát el. Önálló
beiskolázást nem folytat. A kollégium a felvételt nyert
gyermekeknek,
tanulóknak
férőhelyet
biztosít,
lehetőséget nyújt az önképzés, önmegvalósítás, a
tehetség kibontakoztatására, elősegíti művelődésüket,
testedzésüket, a szabadidő hasznos és tartalmas
eltöltését. Körzetét az oktatási intézményekbe felvett
tanulók lakóhelye határozza meg.
341518
Kollégium
037953
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok
és személyi juttatási előirányzata felett saját maga,
egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)

Alaptevékenységei:
 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű óvodai és általános iskolai nevelése,
oktatása
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 Könyvtári szolgáltatások
 Tanulók kollégiumi étkeztetése
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Munkahelyi étkeztetés
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a kollégiumban működő diákkörök munkáját, a szabadidős és
sporttevékenységet. A kollégiumi kapacitás jobb kihasználtsága érdekében, nyáron, tavaszi, téli
szünetben turizmus, sportrendezvények céljára az intézmény bérbe adható. Az intézményben
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, a mindennapos testedzést és az intézményben működő diáksportkör munkáját. Ez
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára.
 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelés
 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 1-4.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása 5-8.évfolyamon
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése


Feladatellátási helyei:
székhelye: Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma: 204 fő
Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. 569.hrzs.-ú
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 596 hrsz.-ú 5168 m2 területű ingatlan a rajta található 3224 m2 kollégiumi
épülettel, konyhával.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A kollégium
a rendelkezésre álló helyiségeit, létesítményét és eszközeit bérbe adhatja.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos
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feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 40/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Bernáth Lajos Kollégium Bajza u. 1/a
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

257/2012. Kth.
Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása (Bibó István Gimnázium)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM alapító okiratának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:
Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:

Bibó István Gimnázium
Bibó-gimnázium
6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltak szerinti tevékenység
853100 Általános középfokú oktatás
Térségi beiskolázási terület lát el
338866
gimnázium
027951
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
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Alapító neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye:
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye:
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Működtető neve:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye:
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Gazdálkodási besorolása,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
jogköre:
Alaptevékenységei:
 Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében felkészíteni
a tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 7-12. évfolyam
 Német nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 9-12. évfolyamon
 Tagozat (~ emelt szintű képzés): magyar–történelem; matematika; idegen nyelv
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált gimnáziumi oktatása 7-12.
évfolyamon
○ egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 Ökoprogramú nevelés, oktatás
 Diáksport
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Munkahelyi étkeztetés
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 Médiareklám
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 7-12. évfolyam
 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált gimnáziumi
oktatása 9-12. évfolyamon
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.
évfolyamon
 853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
9-12. évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása
5–8. évfolyamon
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 730000 Reklám, piackutatás
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Feladatellátási helyei:
székhelye: Bibó István Gimnázium 6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21.
tagintézménye: nincs
telephelye: nincs
Évfolyamai:
 6 évfolyamos gimnáziumi képzés :7-12. évfolyam 1-1 osztállyal
 4 évfolyamos gimnáziumi képzés: 9-12. évfolyam 3-3 osztállyal
Engedélyezett férőhelyek száma:
• nappali 6 évfolyamos képzés 7-12. évfolyam 206 tanuló
• nappali 4 évfolyamos képzés 9-12.évfolyam 401 tanuló
összesen: 607 tanuló
Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400 Kiskunhalas Szász Károly u.21.
2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 iskola,
tornaterem épületekkel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott tárgyi eszközök.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására
szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete
alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony


Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 41/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Bibó István Gimnázium Szász Károly u. 21.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
17 Új napirendi pont 17:54:34

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:54:45
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1099
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:55:03
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
258/2012. Kth.
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratainak módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a BÓBITA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT alapító okiratának módosítását 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve:
Rövid neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
Szakágazati száma (TEÁOR):
Működési területe:

Törzskönyvi száma:
Típusa:
OM azonosítója:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
Alapító neve:
Székhelye:
Fenntartó neve:
Székhelye:
Működtető neve:
Székhelye:
Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Bóbita Óvoda és Bölcsőde
6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény az óvodai nevelés feladatának
ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§
(3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el.
Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási
területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet
szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más
településről is fogadhat gyermekeket. Bölcsődei ellátás
tekintetében Kiskunhalas város illetékességi területe a
felvételi körzet.
541565
Közös igazgatású köznevelési intézmény
027563
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok
és személyi juttatási előirányzata felett saját maga,
egyéb előirányzatai tekintetében a pénzügyi és
gazdasági feladatait ellátó Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik
(340247)
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Alaptevékenységei:
• Óvodai nevelés, ellátás
• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
 hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
• Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
• Bölcsődei ellátás
• Óvodai intézményi étkezés
• Bölcsődei intézményi étkeztetés
• Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
• M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
• Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeke számára
• Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:
 851011 Óvodai nevelés
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
 889101 Bölcsődei ellátás
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
Feladatellátási helyei:
székhely: Bóbita Óvoda és Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
tagintézménye:
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Telephelye: nincs
Engedélyezett férőhelyek száma:
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Tagóvodája
298 óvodai férőhely(3 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)
 Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely ( 3 db 29 fős csoportszoba)
és 14 bölcsődei férőhely
Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.
4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2
630/1 hrsz.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2
ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény
a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon
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használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés:
 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
• Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 közalkalmazotti jogviszony,
 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 251/2012. Kth. számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szeriné Ferencsik Yvette igazgató Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc vitézek tere 17.
Csúzdi Zoltán oktatási- és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 17:55:11

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szakközépiskolai feladatokra kötött megyei megállapodás módosítása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:55:23
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Ez azt jelenti, hogy a volt cukrászüzem épületét kivonják a korábbi megállapodásukból és
visszakerül az önkormányzathoz.
No: 1100
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 17:55:39
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

259/2012. Kth.
Szakközépiskolai feladatokra kötött megyei megállapodás módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó Központtal a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása tárgyában
létrejött megállapodás 1. számú módosítását.
Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megállapodás módosításának aláírására:
MEGÁLLAPODÁS
1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A
amely létrejött egyrészről: a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye: 6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., törzsszáma: 795537, adószáma: 15795537-2-03, KSH statisztikai
számjel: 15795537-8411-312-03, képviseli: Minda Imre László vezető, a továbbiakban: BKMIK) és
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másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.,
képviseli: Gyovai István polgármester, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH száma:
0332434, a továbbiakban: Városi Önkormányzat, együttesen felek) között az alulírott helyen és napon
az alábbiak szerint:
1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kiskunhalas Város
Önkormányzata 2011. július 5. napján megállapodást kötöttek a középiskolai, szakiskolai és
kollégiumi feladatok, mint kötelező megyei feladat további ellátása, és az e feladat ellátását szolgáló
intézményi vagyon térítésmentes használatba adása tárgyában.
2. A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV.
törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
kötelező feladatai között felsorolt középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása 2012.
január 1-jétől az állam feladata, továbbá arról is, hogy a konszolidációs törvény 10. § (1) bekezdése
értelmében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, „az átvett intézmény fenntartójának,
alapítójának, kezelőjének az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében
jogutódja”. A 258/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kijelölt szerv a Megyei
Intézményfenntartó Központ.
Az említett jogszabályok értelmében 2012. január 1-jei hatállyal a fentiekben hivatkozott
megállapodás valamennyi pontja vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyébe
jogutódként a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.
3. Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás 6. pontját úgy módosítják, hogy a
kiskunhalasi 1832 hrsz-ú, 7321 m2 nagyságú, oktatási épület és udvar megjelölésű ingatlan címe
helyesen Kiskunhalas, Kőrösi út 1. szám. Továbbá a megállapodás 6. pontjában felsorolt ingatlanok
közül a kiskunhalasi 875/1 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Baranyai út 1. szám alatt található,
1792 m2 nagyságú, kivett üzem megjelölésű ingatlan 2012. december 1-jétől törlésre kerül.
4. A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ hozzájárul ahhoz, hogy az
ingatlannyilvántartásból a térítésmentes használat joga törlésre kerüljön a Kiskunhalas, Baranyai út
1. (cukrász tanüzem) helyrajzi szám: 875/1, alapterület: 1792 m2 ingatlan vonatkozásában, melyre
irányuló ingatlan nyilvántartási eljárást Kiskunhalas Város Önkormányzata folytatja le.
5. Tekintettel arra, hogy a korábbi megállapodás alapján a kiskunhalasi 4802/2 hrsz-ú, természetben
a Kiskunhalas, Kossuth u. 23. szám alatti iskola megjelölésű ingatlanon a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat használatának joga nem került feltüntetésre, a Városi Önkormányzat a feladatok
ellátását biztosító és tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában – tulajdonjogának fenntartása mellett
- feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlannyilvántartásba a BKMIK
használatának joga bejegyzésre kerüljön.
6. A Városi Önkormányzat a kiskunhalasi 1832 hrsz-ú, 7321 m2 nagyságú, oktatási épület és udvar
megjelölésű, természetben a Kiskunhalas, Kőrösi út 1. szám alatti, illetve a kiskunhalasi 1708 hrsz-ú,
6892 m2 területű, természetben Kiskunhalas, Kazinczy F. u. 5. szám alatti, a feladatok ellátását
biztosító és tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában – tulajdonjogának fenntartása mellett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlannyilvántartásba a BKMIK
használatának joga bejegyzésre kerüljön.
7. A felek ezúton meghatalmazzák dr. Tóth Gábor Elek jogtanácsost, akadályoztatása esetén dr. Kiss
Bernadett jogtanácsost, a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársait, hogy őket a
Körzeti Földhivatal előtti eljárásban képviseljék.
8. A megállapodás módosítás kizárólag a jogszabályváltozás miatti jogutódlást, a kiskunhalasi 1832
hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Kőrösi út 1. sz. alatti 7321 m2 nagyságú, oktatási épület és udvar
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megjelölésű ingatlan címének pontos megállapítását, kijavítását, a Kiskunhalas, Kossuth u. 23. szám
alatti ingatlan térítés mentes használat jogának bejegyzését, illetve a térítésmentes használatba adott
vagyont érinti, a felek a módosított megállapodás minden további rendelkezését hatályukban
fenntartják.
9. Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat
elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére
kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék
illetékességét.
10. Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Kiskunhalas, 2012. november „

„

……………………………..
Gyovai István
polgármester
Kiskunhalas Város Önkormányzata

Kecskemét, 2012. november „

„

……………………………….
Minda Imre László
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője
Ellenjegyzem: ……………………

MEGÁLLAPODÁS
2. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A
FÜGGELÉK
amely létrejött egyrészről: a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye: 6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., törzsszáma: 795537, adószáma: 15795537-2-03, KSH statisztikai
számjel: 15795537-8411-312-03, képviseli: Minda Imre László vezető, a továbbiakban: BKMIK) és
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.,
képviseli: Gyovai István polgármester, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH száma:
0332434, a továbbiakban: Városi Önkormányzat, együttesen felek) között az alulírott helyen és napon
az alábbiak szerint:
1.) Megállapodó felek rögzítik, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 137/2007. (VI.29.) Kgy.
számú és Kiskunhalas Város Önkormányzata 164/2007. (V.31.) Kth. számú határozata alapján
megállapodást kötöttek a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok, mint kötelező megyei
feladat további ellátása, és az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon térítésmentes
használatba adása, továbbá 2007. november 21. napján a megállapodás függelékében a Kiskunhalas,
Kossuth u. 23. szám alatt található Sportcsarnok használata tárgyában.
2.) A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV.
törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
kötelező feladatai között felsorolt középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása 2012.
január 1-jétől az állam feladata, továbbá arról is, hogy a konszolidációs törvény 10. § (1) bekezdése
értelmében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, „az átvett intézmény fenntartójának,
alapítójának, kezelőjének az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében
jogutódja”. A 258/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kijelölt szerv a Megyei
Intézményfenntartó Központ.
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Az említett jogszabályok értelmében 2012. január 1-jei hatállyal a fentiekben hivatkozott függelék
valamennyi pontja vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyébe jogutódként a
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.
3.) Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás függelékének 5-8. pontjait az alábbiak
szerint módosítják:
„5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának rendezvényei:
Április:
Város napja (gálaműsor, fogadás)
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető
Szeptember:
Nemzetközi Szüreti Fesztivál (gálaműsor, fogadás)
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető
December:
Városi Gyermekkarácsony
Felnőttek karácsonyi ajándékműsora
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető
Évi további 5 alkalommal a Polgármester által megjelölt időpont és esemény alkalmával
Rendező: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztálya
Képviselő: osztályvezető
6.

Külön program szerint:
Városi költségvetési intézmények bemutatói, jubileumi rendezvényei, szakmai
konferenciái, tanácskozásai
Rendező: Az adott intézmény
Képviselő: Intézményvezető

7. Folyamatosan:
KNKSE NB. I-es kézilabdacsapatának edzései és mérkőzései.
Rendező: Sportegyesület
Képviselő: Kovács Attila a KNKSE elnöke
8. Éves versenynaptár szerint:

9. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által támogatott sportegyesületek
városunkban megrendezésre kerülő megyei, területi, regionális és országos
bajnokságai az adott szakszövetség versenynaptárának elfogadása utáni 30 napon
belüli jelzése alapján. Az adott városi sportegyesület, mely megpályázza az adott
esemény megrendezést a pályázat benyújtása előtt jelzéssel kell, hogy éljen a
bázisintézmény felé.
Rendező: Szakági egyesület
Képviselő: Polgármesteri Hivatal oktatási és közművelődési osztályvezetője és
az adott sportegyesület elnöke
Havi bontásban:
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Január:
Fiú-lány utánpótlás kézilabdatorna
Rendező:Városi Kézilabda Szövetség
Képviselő: Lekrinszki Tivadar
Városi és körzeti terematlétikai verseny
Rendező: Városi D.S.T.
Képviselő: Diáksport elnöke
Február:
Nemzetközi Rákóczi Kupa Középiskolás Kispályás labdarúgó bajnokság
Rendező: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola
Képviselő: Téglás László igazgató
Április:
Cigány nemzetiségi sportnap – „Jáger” Kupa kispályás foci
Rendező: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő: Rostás László
Május:
DKMT. Nemzetközi meghívásos tornaverseny
Rendező: Halasi Torna Központ
Képviselő: Lekrinszki Norbert elnöke
Testvérvárosi sporttalálkozó (Kanizsa, Kronach, Kiskunhalas)
Rendező: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
Képviselő: Lekrinszki Tivadar
Fesztivál kupa Nemzetközi öregfiúk kézilabdatorna
Rendező: Városi Kézilabda Szövetség
Képviselő: Szipán Sándor
Augusztus:
„PIKO” Kupa Női Nemzetközi kézilabdatorna
Rendező: Városi Kézilabda Szövetség
Képviselő: Lekrinszki Tivadar
Férfi felnőtt felkészülési kézilabdatorna
Rendező: Kiskunhalasi UKSC
Képviselő: Demeter József elnök
November:
Virág István utánpótlás labdarúgó torna
Rendező: Városi Labdarúgó Szövetség
Képviselő: Kuhn Róbert
December:
Tulit Péter tornász emlékverseny
Rendező: Kiskunhalasi Torna Club
Képviselő: Tóth Péter”
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4.) A függelék módosítása kizárólag azon szervezeteket, rendezvényeket érinti, mely esetekben a Vári
Szabó István Szakképző Iskola csak az igazolhatóan elszámolt rezsiköltséget igényelheti térítési
díjként, a felek a megállapodás minden további rendelkezését hatályukban fenntartják.
5.) Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat
elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére
kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék
illetékességét.
6.) Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Kiskunhalas, 2012. november „

„

……………………………..
Gyovai István
polgármester
Kiskunhalas Város Önkormányzata

Kecskemét, 2012. november „

„

……………………………….
Minda Imre László
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási- és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens és általa:
Minda Imre László Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

19 Új napirendi pont 17:55:53
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésének átszervezése
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A mai napon is formálódott egy kicsit a szerződés szövegezése. Felolvasná, hogy mi az, ami
módosult a kihirdetetthez képest.
A szolgáltatói szerződés 9. pontja az alábbi kiegészítésre szorul: Felek kikötik, hogy a
szolgáltató a Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére további szolgáltatót (alvállalkozót)
nem jogosult igénybe venni, a szolgáltató a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft.-nél
lévő munkaviszonyát 2012. november 30-cal közös megegyezéssel megszünteti.
Egy ponttal kiegészülne a szolgáltatói szerződés. A felek megállapodnak abban, hogy a
kupola megvétele miatt keletkezett költséget az első hónapban beépítheti a költségei közé, így
a januári számlájával a rendszeres szerződéses havidíjat a vételi összeggel megemelheti,
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illetve a szolgáltatói jegyzékből a csillagászati napok megszervezése törlésre kerül. Ezt eddig
is a Csillagászati Egyesület szervezte és a továbbiakban is az szeretné. Ennyi lenne a
módosítása, ha van kérdés, azokra válaszol.
Kérdések 17:58:01
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Keddi napon volt bizottsági ülés, ahol ezt a napirendet már előzetesen tárgyalták. Ott volt a
szerződés másik felét adó ifj. Balog István is, aki szintén jelen van az ülésteremben. Ott a
működésre biztosított pénzeszközökről vita kerekedett, ami a terem elhagyásával végződött a
szerződő másik fél részéről. Ebben az elmúlt 1,5-2 napban történt-e valamiféle közeledése az
álláspontoknak, vagy mi fog történni akkor, ha a másik fél mégsem fogadja el?
Fülöp Róbert alpolgármester:
A jelenlegi helyzet az, hogy a most módosításra került szerződést tudja ajánlani az
önkormányzat jelen pillanatban a szolgáltatónak. Azt gondolja, hogy abban a pillanatban,
amikor kedden döntés született, nem volt még minden pont feltétlen tiszta. Azóta egy pár
dologban sikerült még egyetértésre jutniuk, s közelíteni azokat az álláspontokat, amelyek
ugyanazok voltak, csak nem ugyanazt értették rajta. Ezért is lehetett az, hogy kedden így
alakult a bizottsági ülés. Azt gondolja, hogy sokat közeledtek és lesz szerződés az előttük lévő
ajánlatból. Ha nem, akkor működik tovább, ahogy eddig. Ez csak egy lehetőség, hogy
megreformálják kicsit.
Hozzászólások
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
A vételárat nem építhetik be a szerződésbe. Az önkormányzat önkormányzati pénzen megveszi
egy magánszemélynek az önkormányzati tulajdonú eszközt. A havidíjat meg lehet emelni, de
ezt feltétlen hagyják ki belőle javaslata szerint, mert nem vehetik meg.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A 13. pont új pontként lép be. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató az első
hónapban a januári számlájában a rendszeres szerződési havidíjon felül 230.000 Ft-ot
érvényesíthet. Jó?
Gyovai István polgármester:
Osztályvezető asszony ez így rendben van?
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Szabályos, de a probléma az, amit elmondott az Alpolgármester úr. Szövegszerűen szabályos.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Egy régóta húzódó történet ez. Véleménye szerint a szerződés tartalma több dologra is
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megnyugvást hoz. Egy sarkalatos kérdés volt a bizottsági ülésen, méghozzá a szerződés
megrendelésének összegszerűsége. Mivel jelen van a szerződő másik fél, kéri, hogy
nyilatkozzanak, elfogadhatónak tartják-e így, vagy nem. Az elmúlt években túl sok időt fogott
le ahhoz, hogy megint ne jussanak sehova.
Gyovai István polgármester:
Kívánnak hozzászólni Balog úrék?
Úgy gondolja, hogy a változtatás miatt némi technikai megbeszélésre van szükség. Kérdezi a
képviselő-testületet, hogy jóváhagynak-e néhány perc szünetet?
Tárgyalás közben szünetet elrendelni csak akkor lehet, ha a képviselő-testület hozzájárul. Azt
szeretné kérni, hogy járuljanak hozzá. Hozzájárulnak-e 10 perc szünethez? Erről kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1101
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:03:47
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

92,86%
0,00%
7,14%

86,66%
0,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Szünet be 18:03:57
Szünet ki 18:13:08
SZÜNET UTÁN:
Gyovai István polgármester:
A szerződéssel kapcsolatban még egy gyors egyeztetés folyt, annak érdekében, hogy mindenki
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számára megnyugtató módon a helyére kerüljön minden.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A kiegészítései a következők: A pluszpont kiesik, a 9. pont úgy módosul, hogy a szolgáltató a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft.-nél lévő munkaviszonyát 2012. november 30-cal
kezdeményezi közös megegyezéssel megszüntetni. A szolgáltatói jegyzékből a csillagászati
napok megszervezése törlésre kerül. Ennyi módosítással kérné, hogy szavazzanak róla.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy emiatt nem kell újra megnyitni a tárgyalást. Véleménye szerint ez a
másfél mondat egyértelmű volt mindenki számára.
A határozati javaslat jóváhagyásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1102
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:15:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

86,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

260/2012. Kth.
Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésének átszervezése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Csillagászati Obszervatórium üzemeltetését 2012.
december 1-től határozatlan időre átadja Balogh István egyéni vállalkozónak. A Képviselő-

101

testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletében szereplő
Szolgáltatási szerződés, Adásvételi szerződés aláírására.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Csillagászati
Obszervatórium átadásával-átvételével kapcsolatos teendőket végezze el.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 1.3 pontjából a társaság telephelyei közül törlésre kerül:
„6400 Kiskunhalas Kossuth u. 43. III/17
6400 Kiskunhalas Kossuth u. 43. III/16.”
Az alapító okirat 4.1.2 pontjából a társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi körei
közül törlésre kerül:
„72.19.08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
74.90.08 M.N.S. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának aláírására.
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága felé járjon el az
Alapító okirat változásának bejegyzése és egyidejűleg a jogszabály szerinti adategyeztetés
érdekében.
6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
a Csillagvizsgáló Obszervatórium üzemeltetésének átalakításával kapcsolatban a
Közművelődési Megállapodás, illetve az önkormányzat közművelődésről szóló rendeletének
módosítását a következő Képviselőt-testületi ülésre terjessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Balogh István egyéni vállalkozó, Kossuth u. 26. III./8.
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője Bokányi D. u. 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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20 Új napirendi pont 18:15:10
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:15:30
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadásáról kéri
a képviselők szavazatát.
No: 1103
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:15:45
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

86,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%
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261/2012. Kth.
A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Halas-T Kft. legfőbb
szerve a Halas-T Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halas-T Kft. ügyvezetője, Kuruc vitézek tere 22.
Fülöp Róbert alpolgármester, a Halas-T Kft. FB. elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
21 Új napirendi pont 18:15:50

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Írásbeli utasítás adása gazdasági társaság ügyvezetőjének
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:16:05
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azonkívül, hogy jogszabály szabályozza, ki kinek ad utasítást, miért van arra szükség, hogy a
testület nyomatékosítsa, utasítsa?
Gyovai István polgármester:
E mögött a napirend mögött az a téma van, ami a távfűtésben szeptember 1-jétől működő
cégeket érinti. Ez a Halas-T Kft., ahol a hőtermelés folyik, illetve a Városgazda Zrt., ahol a
lakosság felé a szolgáltatást bonyolítják. Ennek a két cégnek a szoros, napi szintű
együttműködése kell, hogy a kezdeti működésben komolyabb problémák ne alakuljanak ki. Az
előző napirendi pont sem véletlenül volt itt. A Felügyelő Bizottság sokadik ülését tartotta már
annak érdekében, hogy a távfűtés rendben menjen. A távfűtéssel kapcsolatosan nem ülésezhet
folyamatosan a Felügyelő Bizottság, nem napi feladatokra hivatott a működése. A
legegyszerűbben azzal oldható meg, hogy a két társaság ügyvezetője folyamatosan, napi
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kapcsolatban együttműködve old meg bármilyen helyzetet annak érdekében, hogy a távfűtés
rendben legyen. Jogilag ezt kell követniük, miszerint a tulajdonos önkormányzat a két 100 %os tulajdonában lévő cég vezetőjének ezzel a döntéssel megadja a felhatalmazást, illetve a
kötelezettséget, hogy együttműködve oldják meg a feladataikat.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Örül, hogy Polgármester úr ilyen alaposan adott választ a kérdésére. Ha egyszerűen
elolvassa, akkor az emberben az vetődik fel alapvetően, hogy egy önkormányzat cég
ügyvezetője nyilván 100 %-osan az önkormányzat érdekeiben jár el és a feladatát elvégzi,
hiszen azért kapja a fizetését. Benne az merült fel, hogy talán valamelyik nem végzi
megfelelően a munkáját, vagy nem biztos, hogy a tulajdonos érdekeit képviseli. Kérdezi ezt
azért kicsit, mert amikor a Halas-T Kft. ügyvezetőjét megbízták néhány hónappal ezelőtt
fizetésért az ügyvezetésért, akkor a Polgármester úr szájából az hangzott el, hogy azért fontos
az ő személye, mert más is felmerült akkor, mert az érdekek ezt kívánják. Átvétel,
adósságrendezés stb., akik eddig is végezték, azok tegyék, illetve így nagy valószínűséggel
biztos, hogy közreműködik és segíti a dolgot. Ehhez képest most utasítaniuk kell. Szokták
mondani, hogy minden szabályból annyi van betartva, amennyit benne lévők betartanak. Ezek
az emberben kérdéseket vetnek fel. Ezt halkan kívánta megjegyezni.
Gyovai István polgármester:
Köszöni a Képviselő úr halk megjegyzését.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1104
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:19:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

92,86%
0,00%
7,14%

86,66%
0,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
6,67%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

262/2012. Kth.
Írásbeli utasítás adása gazdasági társaság ügyvezetőjének
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 22.§ (5) bekezdése alapján utasítja a Halasi Városgazda Zrt.
vezérigazgatóját, illetve Halas-T Kft. ügyvezetőjét a gazdasági társaságokat érintő,
valamennyi távhő szolgáltatással kapcsolatos döntés közös előkészítésére, a döntések
meghozatalára.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halas-T Kft. Kuruc vitézek tere 22.
Molnár Ferenc vezérigazgató Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
22 Új napirendi pont 18:19:55

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Termálenergia-Halas Kft. Társasági Szerződésének módosítása
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:20:20
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ez egy közös cégük. Nem olyan régen volt egy beszámoló az elvégzett munkájáról. Számokat
akkor sem láttak. Most is utalások vannak, hogy munkát végeznek és történik valami. Ez a
termálvíz kérdéséről szól.
Szeretné kérdezni Polgármester urat, hogy az eddig leírtakon kívül van-e valamilyen plusz
információ, vagy hol tart ez? Nem alakulhat-e ki olyan helyzet a jövőben, hogy az
önkormányzatnak, mint társtulajdonosnak valamilyen kötelezettsége lesz a másik
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társtulajdonos felé?
Gyovai István polgármester:
A társaság ügyvezetőjével, ha nem is hetente, de kéthetente váltanak telefont, vagy
alkalmanként személyesen találkoznak. A mellékelt beszámolóhoz képest lehetne több
információról is beszélni, de pontosan azért halasztották eddig ezt az előterjesztést is, mert
egyrészt nem volt időszerű a mellékletben található információk nyilvánosságra hozatala,
másrészt ennek az ügynek számos olyan kérdése van, ami szintén nem tartozik a nyilvánosság
elé. Ennek ellenére, látva a folyamatot, a maga részéről úgy ítéli meg, hogy jó irányba halad.
Annak ellenére, hogy egyfajta lassúság tapasztalható, mert a reményeik arra vonatkoztak,
hogy esetleg már 2012-ben nemhogy elindul a beruházás, hanem nagy részben meg is
valósul, de mivel pályázat nem jelent meg ebben a témakörben, ezért ennek nem volt meg a
lehetősége. A hatósági eljárások és engedélyek tekintetében lépésről-lépésre halad előre a
cég, annak érdekében, hogy adandó pályázat alkalmával be tudják nyújtani mindazokat a
dokumentumokat, amelyek a pályázat pozitív értékeléséhez szükségesek. Ez az előterjesztés
arra vonatkozik, hogy a társasági szerződés hatályát mintegy fél évvel hosszabbítsák meg,
jövő év júniusáig, annak érdekben, hogy várhatóan a következő félévben meg fog jelenni a
pályázat. Ennek függvényében előállhat olyan helyzet, amire Képviselő úr is utalt. Ahogy
haladnak az ügyek előre, úgy képviselő-testületi tárgyalásra fognak kerülni.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Csak azért vetődik fel benne, nehogy az legyen a vége, ahogy Polgármester úr a válaszában is
elmondta, hogy telik az idő, hosszabbítgatják az együttműködési szándékukat, közben nincs
pályázat kiírva. Azt nem tudják, hogy lesz-e. Fontos a megújuló energia kérdése, de mégis
úgy tűnik, hogy az energiát máshova kell koncentrálni pénzben és szellemi tőkében is
országos szinten. A beszámolóban benne volt, hogy ingatlanvásárlások vannak előkészítve,
engedélyek, jogok szerzése. Nyilván ez mind pénzbe kerül. Valahol, valakik,valamit pénzért
csinálnak, vagy mindenhol, mindenki, mindent. Eljutnak oda 2013. június 30-án, hogy
mégsem működik, dobják szét a „babaruhát”, s azt mondja a társtulajdonosuk, hogy ez eddig
neki belekerült 20 millió Ft-jába, 10 millió Ft-ot ő tett bele, 10 millió Ft-ot pedig az
önkormányzat. Semmit nem tudnak róla, nem is jutottak sehova, csak úgy kifizetik. Halkan
jegyzi meg, hogy ne jussanak ide, mert akkor újabb kérdések fognak felmerülni sok mindennel
kapcsolatban.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1105
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
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Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:25:15
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

92,86%
0,00%
7,14%

86,66%
0,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

263/2012. Kth.
A Termálenergia-Halas Kft. Társasági Szerződésének módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Termálenergia-HALAS Kft.
Társasági Szerződése V. fejezetének módosítását az alábbiak szerint javasolja elfogadni a
Termálenergia-Halas Kft közgyűlésének:
„V. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA
A társaság határozott időre, 2013. 06. 30. napjáig terjedően jön létre. Szerződő felek már
most kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a társaság céljaként megjelölt
beruházás megvalósulásához szükséges pályázat a benyújthatóság szintjéig elkészül, s abban
az időpontban létezik nyitott pályázati vagy egyéb finanszírozási forrás, úgy jelen társasági
szerződést határozatlan időtartamra módosítják.
A módosítási kötelezettség azon a napon áll be, amikor a táraság taggyűlése a pályázat
benyújtásáról döntést hoz.”
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Termálenergia-Halas Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u.14.
Brunnen Hőtechnika Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u.14.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
23 Új napirendi pont 18:25:24
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23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Csikéria Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit
Kft.-ben lévő üzletrészének értékesítése
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:26:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat „B” változatának
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1106
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:26:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

85,71%
0,00%
14,29%

80,00%
0,00%
13,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

264/2012. Kth.
Csikéria Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő
üzletrészének értékesítése
Határozat
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 42.000,-Ft
összegért nem kívánja megvásárolni Csikéria Községi Önkormányzat 42. 000,- Ft
törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészét.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Csikéria
Községi Önkormányzat 42.000,- Ft törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészének
elővásárlási jogának lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adás-vétel kapcsán kíván
nyilatkozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Csikéria Község Önkormányzata 6424 Csikéria, Kossuth u. 113.
VAKÁCIÓ Közhasznú Non-profit Kft. 6131 Szank, Béke u. 33.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 18:26:51

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tűz- és munkavédelmi tevékenységre kötött vállalkozási szerződés
módosítása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:27:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1107
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2012.nov.:29 18:27:23
Eredménye
Voks:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

265/2012. Kth.
Tűz- és munkavédelmi tevékenységre kötött vállalkozási szerződés módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Halas Tűzvédelem
Kft-vel 2008. április 11. napján kötött, 2008. április 15. és 2012. december 31. közötti
időszakra a tűzoltó készülékek, tűzoltó berendezések és tűzoltó felszerelések, karbantartására,
javítására, tűzvédelmi és munkavédelmi szaktevékenység ellátására, villamosbiztonságtechnikai szaktevékenység ellátására szóló szerződés 2013. március 31. napjáig történő
meghosszabbításához.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a 1. pontban megjelölt szerződés aláírására.
Határidő: 2012.december 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

25 Új napirendi pont 18:27:29
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25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas, 0181/14 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:27:46
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1108
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:28:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

266/2012. Kth.
Kiskunhalas, 0181/14 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
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Határozat
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól szóló rendelet 33.§ szerint árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a
Kiskunhalas külterület 0181/14 hrsz alatti ingatlant.
Az induló árat értékbecslés alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság határozza meg. A mennyiben az értékbecslés 5 millió forintnál
magasabb értéket mutat, úgy a Magyar Állam elővásárlás jogát a versenytárgyalás előtt
biztosítani kell. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15. általa: kérelmezők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 18:28:08

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog alapításhoz
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:28:19
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1109
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
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Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:28:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

267/2012. Kth.
Hozzájárulás vezetékszolgalmi jog alapításhoz
Határozat
A Képviselő-testület szennyvízelvezetési és karbantartási telki szolgalmi jogot kíván alapítani
a Kiskunhalas, belterület 2385/2 hrsz alatti, út művelési ágú ingatlan – mint szolgáló telek –
126 m2 nagyságú területrészére. A szolgalmi jog jogosultja a 2388/2 hrsz alatti telek
mindenkori tulajdonosa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgalmi jog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges megállapodások megkötésére és jogi
képviselő útján a Földhivatali eljárásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Simonné Dr. Zsúnyi Franciska, Kiskunhalas, Kossuth u. 9.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
27 Új napirendi pont 18:28:42
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27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:A 4752 és 4753 hrsz. alatti telkek összevonása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Kérdések 18:28:58
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1110
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:29:11
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

268/2012. Kth.
A 4752 és 4753 hrsz. alatti telkek összevonása
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Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul a Kiskunhalas belterület 4752 és 4753 hrsz alatti ingatlanok
változatlan tulajdoni állással történő összevonásához, amennyiben a telekegyesítés költségét
az ingatlan vagyonkezelője biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
ezt tartalmazó, az ingatanokat használó intézmény által készíttetett vázrajz aláírására. A
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola vagy képviselője a Földhivatal előtt a
tekelegyesítés érdekében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola Kossuth u. 39.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
28 Új napirendi pont 18:29:16

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A KEOP – 2012-5.5.0/D sz-ú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, a KEOP – 2012-5.5.0/C sz-ú,
„Épületenergetikai fejlesztések” című, valamint a KEOP – 2012-4.10.0/A sz-ú, „Helyi hő és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz
kapcsolódó döntés meghozatala
Bizottsági határozatok mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:
A 18. pontnál kéri bevenni a Bernáth Lajos Kollégiumot, mert az elfelejtette az intézmények
felsorolásánál.
Gyovai István polgármester:
Az elmúlt két hétben sajnos senkinek nem tűnt fel. Nem volt szándékos, hogy kimaradt az
intézmény. Ezzel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

Kérdések 18:30:19
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat előkészítésére vonatkozó határozat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1111
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:30:37
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

269/2012. Kth.
A KEOP – 2012-5.5.0/D sz-ú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című, a KEOP – 2012-5.5.0/C sz-ú, „Épületenergetikai
fejlesztések” című, valamint a KEOP – 2012-4.10.0/A sz-ú, „Helyi hő és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó döntés
meghozatala
Határozat
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja, hogy
az intézményeihez kapcsolódó:
• KEOP – 2012-5.5.0/D számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című, a
• KEOP – 2012-5.5.0/C számú, „Épületenergetikai fejlesztések” című, valamint a
• KEOP – 2012-4.10.0/A számú, „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című pályázatok
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pályázati dokumentációja elkészüljön a városfejlesztési feladatok terhére.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a fenti feltételeknek megfelelő pályázat elkészítésére, az eredményes elbírálásához szükséges
valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására és intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
29 Új napirendi pont 18:30:43

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Np. Kft.
pályázat benyújtása
Bizottsági határozat mellékelve.
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A bizottsági ülésen igen alaposan tárgyalták ki ezt a kérdést.
Kérdések 18:31:08
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Most döntöttek néhány napirenddel korábban, hogy integrálják, legalábbis elindulnak abba
az irányba, hogy a különböző múzeumi, kulturális, könyvtári feladatokat összevonják.
Mennyiben szólhat bele ennek a pályázatnak az elfogadása ebbe az integrációba? Jár-e ez
valamilyen pénzügyi teherrel a jövőre vonatkozóan?
Gyovai István polgármester:
Az integrációba nem szólhat bele, de ha létrejön az intézmények integrációja, az gondot
okozhat a pályázatban. Szándék kérdése. Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy
létrehozza a három intézmény összevonását, ebben a pályázat nem látszik szerepet, viszont
attól a helyzettől kezdve a pályázat támogatójánál tudomása szerint meglehetősen bonyolult
módszerrel és kétséges kimenetellel vihető végig, hogy ez a támogatás ne kerüljön
visszafizetésre. Pillanatnyilag azt mondja, ami látható a kórház részéről is, az, hogy az állam
átvállalta, egy roppant egyszerűnek nevezhető művelet volt, viszont nem tudja hogy áll az a
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kérdés, hogy a korábban a megnyert pályázatukat az állam hogyan tudja továbbvinni.
Bocsánat, rossz volt a példa, mert itt egy gazdasági társaságról van szó és annak keretében
megy továbbra is a pályázat, csak a társaság tulajdonosa változott meg. Abban az esetben, s
erre számos példa van, az intézmény neve, vagy székhelye változik meg, rendkívüli
bonyodalmakat szokott okozni. Halasi gyakorlatban ilyen még nem fordult elő, de
meglehetősen félve csapna bele egy ilyen dologba.
A másik kérdés arra vonatkozott, hogy költségek vannak-e ezzel kapcsolatban. Az Ügyvezető
úr számára egy levélben összesítette azt a véleményét, miszerint az önkormányzat részére
költséget nem jelent. Valóban 100 %-os támogatottságú ez a pályázat. Ha jól tudja, 25 %
előleget is igénybe lehet venni ezzel kapcsolatban, amiből nagy valószínűséggel
finanszírozható az egész folyamat. Ezt követően 5 éven keresztül fenntartási kötelezettsége
van az intézménynek, illetve az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket kialakított a pályázat végrehajtása során, vagyis az első 1 évben
a pályázó, azt a következő 5 évben is fenn kell tartani. Ez a pályázat tartalma alapján azt
jelenti, hogy 5 általános iskola, illetve óvoda esetében azokat a szakköröket, egyéb
rendezvényeket folyamatában is fenn kell tartani a pályázónak.
Hozzátartozik még, hogy a pályázatban szerepelnek azok, a kft. szervezetében kötelezően
alkalmazandó személyek, akik egyrészt a projektmenedzser, a pénzügyi ügyintéző, illetve az
esélyegyenlőségi szakértő. Három, a pályázatban egyértelműen rögzített alkalmazottnak kell
jelen lennie, ami a további, 5 éves időszakra is vonatkozik. Biztos, hogy több ilyen tétel is van
még ebben a folyamatban. Éppen ezért szól úgy a határozati javaslat, hogy bár 25 millió Ftot nyerne ezzel az önkormányzat, illetve a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft., ennek a
pályázatnak a benyújtását a képviselő –testület ne támogassa.
Hozzászólások

Jerémiás Béláné képviselő:
Van-e rá mód és lehetőség, hogy utánakérdeznek, erre vonatkozik-e?
25 millió Ft egy kulturális intézménynek nagy pénz és jó lenne.
Gyovai István polgármester:
Válaszol Jerémiás Béláné képviselő kérdésére, de ezzel a kérdéseket véglegesen lezárja.
Valóban 25 millió Ft-ról van szó. Ez az intézmény életében fejlesztést nem eredményez.
Úgynevezett drámapedagógiai szakköröket, előadásokat, egyéb ilyen rendezvényeket jelent,
ami, ha egyáltalán fejlesztésnek lehet nevezni, azokat az eszközöket, színpadtechnikai,
hangosítási, vagy egyéb megoldásokat lehet esetleg igénybe venni és a pályázatban
érvényesíteni, amelyek ezekhez az előadásokhoz, szakkörökhöz szükségesek. Ez nem azt
jelenti, hogy egy komplett színháztechnológiát lehet megvenni. Amennyire emlékszik a
számokra, néhány százalékot, 5-6 %-ot jelent. A 25 millió Ft-ból legalább 20 millió Ft a már
említett bérköltségeket jelenti, aminek a nagyságrendje 7-8 millió Ft, illetve azokat a külső
megbízásokat, akik ezeket az előadásokat, szakköröket végrehajtják. Vállalkozói díjként van
jelen a pályázatban, de egyfajta bérkifizetés ez is. Osztályvezető úr segít, hogy 90 %.-ban
bérköltség. Véletlenül se higgye azt bárki, hogy ezt a jövedelmet a maga, vagy bárki részéről
sajnálják másoktól. Az a kézzel fogható haszon, amivel jár, nincs arányban azzal, amilyen
bonyodalmat okozhat egyrészt az átalakítások folyamán, másrészt az ezt követő 5 éves
fenntartási folyamatban.
Aradszky Lászlóné képviselő:
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Polgármester úr megválaszolta, amit szeretett volna kérdezni. Pont azt szerette volna
megkérdezni, hogy ez a 25 millió Ft az 5 éves fenntartásra, a bérköltségre elegendő-e. Mégis
meggondolandónak tartja azt, hogy nézzenek utána, mennyire befolyásolná az átalakítás után
is, hogy tovább folytassák ezt a munkát. Véleménye szerint hasznos lenne a gyerekekkel ilyen
téren való foglalkozás. Támogatni kellene minden ilyen elhatározást.
Nagy Péter képviselő:
Polgármester úr egyértelműen elmondta, hogy milyen hátrányokkal jár ezt a pályázatot
beadni. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy megjöttek már ebből a könyvtár esetében.
Nem tudták a létszámot csökkenteni, rengeteg kiadás volt a különböző bérekre. Itt is a bérek
viszik el a pénzt, semmilyen fejlesztést nem kap a város ebből. Ne menjenek bele ilyen
dologba. Meg van győződve, hogy az átszervezést korlátozni fogja, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy ne szavazza meg.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Átszervezés zajlik az egész országban és a városban is. Most is vannak itt tervek, de
véleménye szerint a személyek nagy része itt fog maradni, csak másik társaságnál,
intézménynél fog tevékenykedni. Szükség van a szellemi fejlődésre ebben a városban, mert a
közmeghallgatáson volt olyan volt képviselő-társuk, aki elég mélyrepülést csinált elég
érthetetlen módon. Szükséges ezzel foglalkozni, és ha így tudnak, akkor foglalkozzanak vele.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ő is arra szeretne visszatérni, hogy lehet, hogy nem olyan látványos fejlesztésről van szó.
Mégis a gyerekeikről van szó, 5 éven keresztül gyerekcsoportokkal tudnának foglalkozni
hárman is, különböző témákkal. Véleménye szerint a gyerekeik jövője megér annyit, hogy
áldozzanak erre.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Felhívta a kiírót, a közvetítő szervezetet délelőtt, mert annyi a bizonytalanság, amit nem
látnak tisztán a fenntartással kapcsolatban és azt a tájékoztatást kapta, hogy a fenntartási
időszakban 1-1 alkalmat kellene a fenntartónak megtartania, közel sem jelentene akkora
terhet. Ez a támogatói szerződésből derülne ki pontosan. Amit most meg kell adniuk, az
magához a pályázathoz a fenntartói nyilatkozat, hogy a pályázat bemehessen.
Túlvannak a hiánypótlási határidőn, valószínűleg ennek már így sem lesz túl nagy
jelentősége. Ha meg is adják, utána még lehet egy szűrő az, hogy a támogatási szerződés
áttekintése után tudnának egy döntést hozni.
Azzal a javaslattal élne, hogy most ezt a fenntartói nyilatkozatot adják meg, azzal, hogy a
támogatási szerződés aláírását csak testületi felhatalmazással teheti meg a pályázó.
Gyovai István polgármester:
A vitát lezárja. Kénytelen kinyitni ezt a kérdést kicsit jobban kinyitni. Alig két hete, hogy egy
fenntartói nyilatkozat került az asztalára azzal, hogy a polgármesteri aláírást, illetve pecsétet
tegyék rá. Kollégáit kérte arra, hogy a számára ismeretlen pályázat paramétereit, vagy
egyáltalán az indíttatását derítsék fel. Nem szokás a részéről, hogy mindenféle ellenőrzés
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nélkül aláír, vagy bélyegzőt nyomnak egy okiratra. Ennek során derült az ki, hogy 25 millió
Ft-os pályázatról van szó. A saját szabályaik, rendeleteik értelmében, ha 10 millió Ft feletti
pályázatról van szó, függetlenül attól, hogy 100 %-os támogatottságú pályázat, a képviselőtestület döntése szükséges hozzá. Ő ezt a papírt úgy kapta, hogy csak alá kell írnia, nem kell
foglalkozni testületi döntéssel. Elég kínos helyzet volt, amit nem győzött hangsúlyozni az
Ügyvezető úrnak. Ahogy Alpolgármester úr is mondja, néhány nappal ezelőtt írásos értesítést
kapott a pályázat készítőjétől, miszerint november 26-án lejárt a hiánypótlási határidő. Ez a
hiánypótlás lett volna a bizonyos nyilatkozat. A pályázatkészítő mellékelte a támogató
véleményét, amit külön megkért. A támogató azt mondta, hogy amennyiben határidőn belül
nem tudják benyújtani, akkor nem módosítható. Törekedhetnek még arra, hogy kitalálják,
aláírják, így döntenek, vagy úgy, de letelt a határidő. Ennek ellenére az Ügyvezető úr a
Felügyelő Bizottságot rávette arra, nyilván információk hiányában volt a Felügyelő
Bizottság, hogy a mai testületi ülésre mindenképpen kerüljön be ez az előterjesztés és minden
ténnyel szemben a testület hozzon egy olyan döntést, amivel támogatja ennek a pályázatnak a
benyújtását. Ha úgy gondolják többségben, hogy támogassák ezt a pályázatot, ami hosszú
évekre további költségeket fog jelenteni, és amiről úgy gondolja, hogy ennél sokkal fontosabb
céljai is lehetnek ennek az önkormányzatnak, az oktatási rendszerüknek, a kulturális
intézményeiknek, akkor nyilván ez a döntés fog születni. Kérdezi az Alpolgármester urat, hogy
ami elhangzott, azt vegyék módosító indítványnak?
Fülöp Róbert alpolgármester:
Igen. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. által benyújtott TÁMOP -3.2.1312/1 pályázatának Fenntartói Nyilatkozatának aláírására, azzal a feltétellel, hogy a
Pályázónak a támogatási szerződés aláírását megelőzően azt a képviselő-testülettel
előzetesen jóvá kell hagyatnia.
Gyovai István polgármester:
Az Ügyvezető úr nem tartózkodik itt sajnos. Ha itt lenne, akkor kérdezhetnének. A gazdasági
vezetőt kérdezi, hogy tud-e erről valamit. A pályázatírás költsége.
Váradi Istvánné gazdasági vezető:
A pályázatot megírja az a színház, akivel együtt pályáznak, ezért nincs költsége.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy az elhangzott módosító indítványt elfogadják-e.
No: 1112
Gyovai István.......................................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Tart.
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2012.nov.:29 18:47:38
Eredménye
Voks:

>0<Minősített szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
4

71,43%
0,00%
28,57%

66,66%
0,00%
26,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

270/2012. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Np. Kft. pályázat
benyújtása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. által benyújtott TÁMOP -3.2.13-12/1
pályázatának Fenntartói Nyilatkozatának aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Pályázónak a
támogatási szerződés aláírását megelőzően azt a képviselő-testülettel előzetesen jóvá kell
hagyatnia.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője Bokányi D. u. 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Ez egy kerek mondatban volt megfogalmazva, ilyen értelemben egy módosított határozati
javaslatot fogadtak el.
30 Új napirendi pont 18:48:09
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30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Jekő Attila képviselő úr nem tartózkodik itt, ezért az ő válaszairól nem kell tárgyalniuk.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a halasi csipke városi rendezvényeken való
megjelenésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1113
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem
Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:48:47
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
9
0

35,71%
64,29%
0,00%

33,33%
60,00%
0,00%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
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Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a kórháznál parkolóhelyek felfestésére kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kiffer utcai szikkasztókút és Szilády Á. u. 44. szám
előtti árok helyreállítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády Áron u. 31. szám előtti útsüllyedés
helyreállítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Valami tévedés lehet, mert a 31. szám előtt nem volt munkavégzés.
Nem fogadja el a választ.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1114
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:49:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

5
8
1

35,72%
57,14%
7,14%

33,33%
53,33%
6,67%

14

100.00%

93,33%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Kiskunmajsa és Vidéke Vízgazdálkodási
Társulattal kapcsolatban kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nem fogadja el a választ, mert nem kapott mindenre választ, amit ő kérdezet. Azt szeretné, ha
minden kérdésére válaszolnának.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1115
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem
Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.nov.:29 18:50:01
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

3
10
0

23,08%
76,92%
0,00%

20,00%
66,67%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Bajza, a Kassa és a Radnóti utcáról a
zöldhulladék elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja és reméli, hogy végre is hajtják.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás ltp.-en és Latabár utcában szilárd
burkolatú buszmegállókra kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
ülésen meg is kapta rá a szavazatokat, hogy elvégezzék ezt a munkát. Időpontot nem
határoztak meg, de meri remélni, hogy minél hamarabb.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációs keretből. Most nem kellene elfogadnia a választ.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Sóstói lakótelep földes utcáinak, valamint a
választókerülthez tartozó külterület karbantartására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Fecske u. 12. szám alatti ingatlan ügyére
kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Meg szeretné köszönni Jegyző asszony hathatós közreműködését. A mai nappal, a
tetőszerkezet bontásával elkezdődött az ingatlan megszüntetése.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Kopolyai út szikkasztóárkainak
gyomtalanítását és földmunkáinak elvégzésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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Szeretné megköszönni Nagy Róbert képviselőnek, a Halasi Városgazda Zrt. munkatársának,
hogy kiválóan végzik a dolgozói a gödörásást és a fűnyírást. A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Vihar u. 1. szám előtti árok
gyomtalanítására kapott választ elfogadja-e? Kinek köszöni meg?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Szintén Nagy Róbertnek és a Halasi Városgazda Zrt.-nek.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Hunyadi-Szép utca sarkán lévő illegális
hulladéklerakó megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ez is megszűnt, elfogadja a választ.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Vili Gábor képviselőt, hogy a Dobó u. 15. szám alatti ingatlan csapadékvíz
elvezetésére kapott választ elfogadja-e?
Vili Gábor képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Sáros utcába közkifolyó létesítésére kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Semmelweis téri szökőkút kikapcsolására kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
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Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Bánegyháza u. és a Sóstói Csárda közötti
kerékpárút javítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja, már megcsinálták.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Zerge utca gánti kővel történő felszórására
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja, azt mondták, hogy majd tavasszal.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 18:52:57
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Vilonya Imréné, Alsóipartelep 1. szám alatti lakos kéréssel fordult az önkormányzathoz.
Segítséget kér ingatlanából a Szegedi útra történő kijutáshoz, mely csapadék esetén a
földúton szinte lehetetlen. A helyzetét megoldaná a Szegedi úttól a vasúti töltésig kialakítandó
csapadékvíz elvezető árok létrehozása, valamint a vasúti töltésig terjedő útszakasz feltöltése,
szintezése. Kéri a probléma szakértőkkel történő felmérését és megoldását.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 18:53:35
Halász Balázs képviselő:
Piaci napokon a piac környékén tűrhetetlen az az állapot, ami a parkolókban uralkodik, így
ki, hol tud, ott áll meg. Előfordul az, hogy a „Megállni tilos!” tábla mögött a kövesúton is
megállnak és bizony elég balesetveszélyes a parkolóból való kitolatás. Javasolná, hogy piaci
napokon legalább mérjék fel, nem lehetne-e a Semmelweis téren, a szobor melletti, szilárd
burkolattal ellátott területen csak személyautóknak parkolni.
Az idő nagyon kedvez arra, hogy külterületen, különösen a Felsőöregszőlőkben egy
gréderezést el lehessen végezni. Nagyban segítené télen a hóeltakarítási munkálatokat. Így
elősegítenék azoknak a gépeknek a munkáját, amelyek arra túrják a havat.
A csatornázás egyre jobban a végéhez közeledik városukban. Láthatják, hogy az ideiglenesen
lerakott burkolatokat a gépek felmarják és depózzák a város különböző területére. Azt
szeretné kérni, hogy nézzék meg, a külterületi utak javítására fel lehetne-e használni ezt a
zúzott követ.
Tavasszal tárgyalt a GDF Suez Zrt. ügyfélszolgálati vezetőjével Szegeden, aki ígéretet tett
arra, hogy kiskunhalasi kirendeltségükön egy telefont szerelnek fel. Ez is meg történt. Azt is
megígérte, hogy egy kártyafeltöltő automatát is elhelyeznek. Nem kellene eljárniuk az
ügyfeleknek Kiskunfélegyházára, Bajára, vagy Szegedre súlyos forintokért. Kb. 2000 Ft egy
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ilyen utazás oda.
A város nagy nehezen visszakapta a volt cukrászépületet. Sajnos láthatják, hogy nem
gondozták kellőképpen, le van fagyva belül a vakolat, a lapostető beázik, szinte ramaty az
egész. Tavasszal lett volna egy vállalkozó, aki munkahelyteremtő beruházást végzett volna.
Elvégezte volna ezt a felújítást ezen az épületen, de mivel nem kapták vissza, csak most, elállt
ettől a szándékától. Arra szeretné kérni a városvezetést, hogy hasson oda. Akár a Vári Szabó
István Szakközépiskola, aki használta, akár a tanulóival, mint területet, tudnák felújítani.
A bejárati ajtó baloldalán van egy lezárt helyiség, ahol rengeteg anyaga van még az
iskolának. Nekik kellene gondoskodniuk egy olyan helyiségről, amit ingyen átadnak és
raktároznák tovább ezt az anyagot, ahogy olvassák az anyagban. Nem tartja ezt jónak Annak
idején kellő minőségű műszaki állapottal adták át ezt a cukrászüzemet. Szeretnék, ha úgy
kapnák vissza és a megye járuljon hozzá ennek a rendbetételéhez.

Különálló interpelláció:3 Interpelláció 18:56:26
Jerémiás Béláné képviselő:
A Toldi u. és a Harangos tér találkozásánál az úton nagy gödrök vannak, amelyeket be
kellene tölteni és megszórni. Nekik is az jutott eszükbe, hogy a csatornázásnál zúzott kő
keletkezett, és ha azzal beszórnák, az jó lenne.
Ugyanezt kérik a vásártér baloldalán, ahol az állatvásárba mennek az emberek. Szintén
nagyon rossz az út és sok a gödör. Itt is ugyanezt kéri, hogy ezeket a gödröket ilyen zúzott
kővel töltsék fel.
Különálló interpelláció:4 Interpelláció 18:57:29
Pajor Kálmán képviselő:
Egyetlen témával fordultak hozzá. A Kárpát u. és az 53-as főút kereszteződésénél olyan
problémát jeleztek, hogy a LIDL áruháznál lévő közlekedési lámpa Kárpát utcai oldalról
rendkívül rövid ideig működik. Gyakorlatilag nem lehet a város felől, a Kárpát utcán az 53asra ráfordulni, ha szembe 1-2 jármű jön, mert arra már nincs idő. A mai napon, a
közmeghallgatáson éppen ezt a problémát vetették fel. Ezért használják a Kisfaludy utcát
egérútnak az autósok. Meglátják a pirosat és tudják, hogy úgysem tudnak áthajtani rajta,
máris mennek a Kisfaludy utcán. Mindenképpen kérné ennek a lámpának a beállítását, hogy
valamivel hosszabbítsák meg a Kárpát utca felőli időt.
Különálló interpelláció:5 Interpelláció 18:58:43
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Füzes pusztai részen van olyan dűlőút, amit az ott lakók saját erejükből tesznek rendbe.
Már hosszasan beszéltek róla, hogyha valamiféle alácsövezéssel a víz át tudna folyni az út
egyik részéről a másikra, akkor ezek a kátyúk nem alakulnának ki. Kéri, hogy ezt vizsgálják
meg.
Ugyanez van a Garas dűlő esetében, szintén a Füzes pusztán, hogy esős időben járhatatlanok
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az utak. Ez a városrész az, amelyik csapadékos időben a jobb talaj miatt sárossá, csúszóssá
válik, szemben a többi homokos résszel, ahol elvezetődik a csapadék.
A Hattyú utcában szintén csatornázás zajlott. Tudni kell, hogy ez földes utca még. Azon
szakasza, amelyik a Szép utcától a Harangos térig vezet. Nem tudja, hogy önkormányzati
szinten kell, vagy a csatornaberuházásnál, de ott valamit tegyenek az utcával, mert szintén
járhatatlan. Jó idő esetén is, mert akkor rendkívül porzik, rossz idő esetén pedig rendkívül
csúszik.
Gyovai István polgármester:
Köszöni a képviselő-testület mai munkáját. Mindenkinek jó éjszakát kíván, este 7 óra van,
még az esti mesére hazaérnek.
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.

Ülés befejezése 19:00:22
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Dózsa Tamás Károly:)

(:Hunyadi Péter:)
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