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Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Gyovai István 1 Jövőnk  Halas  Egyesület  
Frakció

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

Frakció

(15 fő 100 % )

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Andrea aljegyző
László Mária pénzügyi  és  gazdálkodási  

osztályvezető
Barta József stratégiai  és  fejlesztési  

osztályvezető

1



Molnár Nándor oktatási  és  közművelődési  
osztályvezető

Tóth Péter főépítész
Simon István szociálpolitikai osztályvezető
Ifj. Balogh István vállalkozó
Id. Balogh István csillagász
Molnár Ferenc Halasi  Városgazda  Zrt.  

vezérigazgatója
Szakál Aurél Thorma  János  Múzeum 

igazgatója
Meleghegyi Tamás Get  Energy  Kft.  kereskedelmi  

igazgatója
Király Gábor Kiskunhalasi  Művelődési  

Központ Np. Kft. ügyvezetője
Váradi Istvánné Kiskunhalasi  Művelődési  

Központ Np. Kft. munkatársa

Gyovai István polgármester:

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Skribanek Zoltán és Nagy Róbert képviselőket.

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.

NAPIREND ELŐTT:

Napirend előtti hozzászólások 14:03:20 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS

Jerémiás Béláné képviselő:

Örülnek,  mert  amikor  megnézik  a  januári  villany-  és  gáz-  és  távhőszámlát,  10  %-kal  
kevesebbet fog mutatni, mint az előző hónapban. Nagyon fontos dolog, mert azt mutatja, hogy  
a Fidesz-KDNP Kormány elsődlegesnek tartja, hogy javuljon a családok élete. A 2010 előtti  
kormányok idején a gázár háromszorosára, a villany ára kétszeresére növekedett. Az akkori  
kormányok  a  multiknak  és  a  bankoknak  kedveztek.  Országos,  de  városi  szinten  is  nagy 
pénzről  van  szó,  ami  a  családoknál  marad  és  másra  költhetik,  növelve  ezzel  a  helyi  
fogyasztást. Nincs vége, mert a tegnapi hírekben lehetett hallani, hogy a Kormány tervezi a  
rezsiköltségek további csökkentését, a víz-, a csatorna- és a szemétdíj került szóba. Úgy érzik,  
hogy jó felé haladnak és megvalósulásakor ismét örülhetnek.
A  másik  dolog,  ami  jótékonyan  hat  a  nyugdíjasok  közérzetére,  hogy  minden  ellenkező 
híresztelés  ellenére  január  1-jétől  a  nyugdíjak  5,2  %-os  emelése  valósult  meg.  A  
megnövekedett összeget vehették fel az elmúlt napokban. A vásárlóértéke így megmarad. Az 
intézkedéseket köszönik. 
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Visszatekintve  az  elmúlt  évre,  kiemelkedő  jelentősége  volt  a  város  pénzügyi  helyzete  
megmentése  szempontjából  annak  a  több,  mint  500  millió  Ft-nak,  amit  a  kormányzat  
városuknak  juttatott,  nem  utolsósorban  a  térség  fideszes  parlamenti  képviselői  segítsége 
révén. 
Ami az országos hátteret illeti,  nyolc év szocialista ország pusztítása és rombolása után 2  
évre volt szüksége a Fidesz Kormánynak ahhoz, hogy eltakarítsa a romokat. Az államadósság 
csökken, az önkormányzatok adósságállományát jórészt az állam átveszi,  szocialisták alatt  
eladósodott  családokat,  vagyis  a  devizahiteleseket  az  állam megsegítette,  a  rezsiköltségek  
csökkennek, a minimálbér és a nyugdíjak emelkednek. 
Ami az 500 millió Ft-ot illeti, több, mint 200 millió Ft ÖNHIKI támogatásból, valamint 170 
millió Ft önerő pályázati forrásból, illetve 120 millió Ft egy lehívható, számlákra kifizethető  
keretből tevődik össze. Így áll össze ez a szám. Az idei évre vonatkozóan nagyon bízik abban,  
hogy  a  halasi  közéletet,  a  halasi  képviselő-testület  munkáját  nem  Ron  Werber-i  
hisztériakampány fogja belengni, hanem az a munka, ami elkezdődött közel egy évvel ezelőtt a  
testületben és egy bölcs, higgadt, építő munkához vezetett, fog folytatódni. 

Gyovai István polgármester:

Úgy gondolja, hogy valamennyien örülnek annak, hogy akár a rezsidíjak csökkennek, akár  
egyéb tételek növekednek, valóban van mit javítani. Sajnos az egyes közműcégek, aminek napi  
tárgyalásaik  folyamatában  van  hatása,  egyrészt  közműadó,  illetve  a  különböző  díjak  
csökkentése okán,  nem kívánnak olyan fejlesztéseket,  felújításokat  végrehajtani,  konkrétan 
Kiskunhalas városában sem, amiről az elmúlt hetekben, hónapokban tárgyalásokat folytattak.  
Bíznak benne, hogy az illető cégek hozzáállása meg fog változni.

2.)  TÁJÉKOZTATÓ  A  KÉT  ÜLÉS  KÖZÖTT  TÖRTÉNT  FONTOSABB 
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

Írásos tájékoztató mellékelve.

Az  írásos  tájékoztatót  kiegészítve  elmondja,  hogy az  elmúlt  napokban indult  a  Budapest-
Bamako is, ahol kiskunhalasi csapat is képviseli országukat és ezen belül Kiskunhalast is.  
Elnézést kér, két kiskunhalasi csapat van. Sok szerencsét kívánnak innen is és bíznak benne,  
hogy ép bőrrel meg fogják úszni ezt az utat. Remélik, hogy minél előkelőbb helyezést fognak 
elérni.

Javaslatot  tesz  az  ülés  napirendjére  a  meghívó  szerint  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  7.  
napirendi pontként javasolja tárgyalni az osztós előterjesztésként érkezett „ A Bács-Kiskun 
Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  Együttműködési  megállapodás  megkötése”  című 
előterjesztést, 10. napirendi pontként pedig „ A Halas-T Kft.-nek tartozások átvállalásának  
engedélyezése és az ehhez szükséges tagi kölcsön nyújtása” címmel.

Kérdések 14:17:25 

Jekő Attila képviselő : (Ügyrendi)

Talán szó volt róla, hogy az étkezési normákkal kapcsolatban készüljön előterjesztés. Ez nem 
készült el? Milyen formában fogják tárgyalni a normák emelését?
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Gyovai István polgármester:

Az  étkezési  normákkal  kapcsolatos  tárgyalás  a  költségvetés  keretében  történik.  Az  ezzel  
kapcsolatos  kezdeményezések,  kezdeményezők  számára  ezt  az  értesítést  meg  is  adták.  A 
költségvetés alkalmával, a következő testületi ülésükön lesz. 
Egy helyesbítést szeretne kérni a „Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos 
megállapodás”  című  előterjesztéshez,  mert  Harkakötöny  polgármestere  itt  tartózkodik.  A 
jelenlétében lenne célszerű megtárgyalni, ezért ezt a napirendet javasolja jóval előbbre hozni.  
Köszöni szépen,  de a Polgármester úr nem él a lehetőséggel.  Akkor maradnak az eredeti  
napirendnél.
További észrevétel nem lévén, az általa fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek.

 No: 1176 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 14:18:49
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

15/2013. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  2013.  január  31-i  ülésére  kiküldött  meghívón  szereplő 
napirendektől  eltérően  az  osztós  előterjesztésként  érkezett  „A  Bács-Kiskun  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal Együttműködési megállapodás megkötése” című előterjesztést 7. napirendi pontként,  
„ A Halas-T Kft.-nek tartozások átvállalásának engedélyezése és az ehhez szükséges tagi  kölcsön  
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nyújtása” című előterjesztést pedig 10. napirendi pontként kívánja tárgyalni. Az ülés napirendjeit az  
alábbiak szerint határozza meg:

NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról  
szóló 15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Gyovai István 
polgármester

2. A távhőszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása Gyovai István 
polgármester

3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 
kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.)
 sz. rendelet módosítása

Gyovai István 
polgármester

4. A helyi buszközlekedési közszolgáltatási szerződés módosítása Gyovai István 
polgármester

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kötött 
szerződés módosítása

Gyovai István 
polgármester

6. Közbeszerzési eljárás kiírása földgáz energia beszerzésére Gyovai István 
polgármester

7. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal Együttműködési  

megállapodás megkötése

Gyovai István 
polgármester

8. Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás Gyovai István
polgármester

9. A Kiskunhalasi Csillagászati Obszervatórium 2013. évi programtervének 
elfogadása

Gyovai István 
polgármester

10. A Halas-T Kft.-nek tartozások átvállalásának engedélyezése és az ehhez  

szükséges tagi kölcsön nyújtása

Gyovai István 
polgármester

11. A Thorma János Múzeum által beadott Magyarország-Szerbia IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program „Városok a pusztán” 

megnevezésű, HUSRB/1002/212/083/01 számú pályázat

Gyovai István 
polgármester

12. A Kiskunhalasi Művelődési Központ által benyújtott TÁMOP-
3.2.13-12/1-2012-0289 számú  „Játszom ennen életemmel…” 
című pályázat támogatói okiratának jóváhagyása

Gyovai István 
polgármester

13. A kiskunhalasi kulturális és közgyűjteményi intézmények 
átszervezése kapcsán az új struktúra felállítása

Gyovai István 
polgármester

14. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása

Gyovai István 
polgármester
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15. Az Önkormányzat közigazgatási területén állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési oktatási  

intézményekben biztosított étkeztetés

Gyovai István 
polgármester

16. Javaslat általános iskolák körzethatárainak kialakítására Gyovai István 
polgármester

17. Zsigray Julianna írónő Kiskunhalas város tulajdonát képező

bútorai letétbe adása Törökszentmiklós Önkormányzatának

Gyovai István 
polgármester

18. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és
 közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Kiskunhalas, Hősök
 tere 1. sz. alatti Városháza épületében” című pályázathoz kapcsolódó 
önrész rendelkezésre állásának igazolása

Gyovai István 
polgármester

19. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2012. évi beszámolója Gyovai István 
polgármester

20. A Halasvíz Kft. beszámolója a 2012. évi vízi-közmű felújítási alap 
felhasználásáról

Gyovai István 
polgármester

21. A településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak 
meghatározása

Gyovai István 
polgármester

22. Kiskunhalas Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata 
módosításának kezdeményezése

Gyovai István 
polgármester

23. A 2796/1 és 7828/1 hrsz. alatti közterületből területrész 
értékesítése

Gyovai István 
polgármester

24. Emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás Gyovai István 
polgármester

25. Tulajdonosi hozzájárulás épületenergetikai korszerűsítéshez Gyovai István 
polgármester

26. Tulajdonosi hozzájárulás napelemek felszereléséhez Gyovai István 
polgármester

27. Tulajdonosi hozzájárulás a Központi Iskola épületenergetikai  
korszerűsítéséhez

Gyovai István 
polgármester

28. Tulajdonosi hozzájárulás megadása Gyovai István 
polgármester

29. Tulajdonosi hozzájárulás épülettartozékok lebontásához Gyovai István 
polgármester

30. Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet  
elrendelése

Gyovai István 
polgármester

31. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott Gyovai István 
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határozatairól polgármester

32. Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság átruházott  

hatáskörben hozott döntéseiről

Váradi Krisztián
ÜHB elnöke

33. Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési  

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Nagy Róbert
PKGTB elnök

34. Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések
 és javaslatok megvizsgálásáról 

Váradi Krisztián ÜHB 
elnök
Nagy Róbert PKGTB 
elnök

35. Tájékoztató Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi 

adóztatásáról

Dr. Ferenczi Mária 
jegyző

36. Tájékoztató a járási hivatal kialakításáról Gyovai István 
polgármester

37. Interpellációs válaszadás Gyovai István 
polgármester

Képviselői interpelláció.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

1 Új napirendi pont 14:18:56 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  A szociális  rászorultságtól  függő pénzbeli  és  természetbeni  ellátásokról  
szóló 15/2011. (VI. 01.) számú rendelet módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 14:19:24 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek rendelet módosítás  
elfogadását. 
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 No: 1177 
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:2013.jan.:31 14:19:46
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  megalkotta  Kiskunhalas  Város  1/2013.  (II.01.)  
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosításáról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25.§-ban kapott felhatalmazás  
alapján,  az Alaptörvény  32.  cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  feladatkörében 
eljárva   a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága  véleményének  
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

8



Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a szociális  rászorultságtól  függő 
pénzbeli  és  természetbeli  ellátásokról  szóló  15/2011.  (VI.01.)  önkormányzati  rendelet  
(továbbiakban: rendelet)  5/E.§ címében. 5/E.§ (1) bekezdésében, 5/E.§ (2) bekezdésében a  
„bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a„foglalkoztatás helyettesítő támogatás” szöveg lép.

2.§

 A rendelet  2.§ (2) bekezdésében,  4.§ (2)  bekezdésében,  5/D.§ (f)  pontjában a „Népjóléti  
Osztály” szövegrész helyébe a „ Szociálpolitikai Osztály” szöveg lép. 

 
3.§

Hatályát veszti a rendelet 7.§-a.
4.§

Ez  a  rendelet  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba,  és  hatálybalépését  követő  napon  
hatályát veszti.”

2 Új napirendi pont 14:19:53 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A távhőszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 14:20:21 

Váradi Krisztián képviselő:

Szeretné  megragadni  az alkalmat,  hogy a nyilvánosság előtt  is  tegyen fel  néhány kérdést  
Vezérigazgató úrnak. Amikor a Halasi Városgazda Zrt. átvette a távhőszolgáltatást, tudják,  
hogy a számlázásra történő átállás nem volt teljesen zökkenőmentes. Ez megnyilvánult abban 
is,  hogy  ő,  aki  annak  a  körzetnek  önkormányzati  képviselője,  ahol  túlnyomó  részben  
távfűtéses lakásokban élnek az ott lakók, nagyon sok problémával, kérdéssel szembesült az 
utóbbi időszakban, különösen az elmúlt  egy hónapban, amikor a legfrissebb téli  szezonra 
vonatkozó számlák is  elkezdtek  érkezni.  A televízió  nyilvánosságát  is  megragadva néhány 
dolgot kér világossá tenni a Vezérigazgató úrtól, mert számára sem volt mindig egyértelmű és  
minden kérdésre ő sem tudott mindig egyértelmű választ adni. Ilyen kérdések merültek fel,  
hogy miért annyi az összeg? Nem átlátható a számla.
Összehasonlítva  az  előző  számlázási  rendszerben  kapott  összegekkel,  előző  év  hasonló 
időszakában  nem  ilyen  összegű  számlák  voltak.  Voltak  olyan  problémák,  ahol  egy-egy  
lépcsőház  más  lépcsőházakkal  összehasonlítva  vélte  úgy,  hogy  irreálisan  magas  
számlaösszegeket  kapnak.  Megköszönné,  ha  itt  lehetne  esetleg  választ  adni  ezekre  a  
kérdésekre. 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:

Valóban  egy  nagyon  komoly  csomagot  kaptak.  Szeptember  1-jével  kezdte  el  a  Halasi  
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Városgazda  Zrt.  ezt  a  tevékenységet.  Ekkor  azzal  szembesültek,  hogy  az  a  számlázási 
rendszer, amit az előző szolgáltató csinált, gyakorlatilag nem használható semmire. Ennek az  
egész  adatbáziság újra kellett  építeniük,  egy  másik  programot  kellett  elindítaniuk.  Abban  
teljesen igaza van a Képviselő úrnak, hogy közel másfél hónapos csúszás történt a dologban.  
Lehet,  hogy sokszor csak tizedeket  kellett  javítani  egy-egy légköbméternél,  vagy át  kellett  
nézni  néhány alapító  okiratot  lépcsőházaknál.  Muszáj  volt  megtenni,  mert  tudják,  ha egy  
rendszert az ember átvesz és később veszi észre ezeket a hibákat, az már egyértelműen az ő 
felelőssége. Ez a dolog teljesen igaz. Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy tavaly november 
végén,  decemberben  helyreállt.  A  lakosság  fizetési  morálját  tekintve  úgy  gondolja,  hogy  
nagyon alacsony volt a panaszok száma, amelyek emiatt  voltak.  Várták a számlát, meg is  
kapták és nyilvánvaló,  hogy ezek a számlázások el  is  indultak.  A fizetés  is  elég normális  
módon elindult. Látni kell azt is viszont, hogy azok a panaszok, amire a Képviselő úr utalt,  
összehasonlítási dolgokat említ. Utánanéztek ők ezeknek az adatoknak. Nagyon fontos, hogy 
ezeket  a  dolgokat  úgy  nézzék  meg  a  lakók  is,  hogy  egy  adott  időszakot  nézzenek  át.  A  
panaszok sokszor arra vonatkoztak, hogy egy hónapot hasonlítanak összeg egy korábbi év 
hónapjával.  Abból  vélelmezve,  hogy  melegebb  van,  úgy  gondolták,  hogy  a  számlának  
kevesebbnek kell lennie. Szándékosan hozott egy dossziét, amiben benne van az elmúlt néhány 
év hőmérsékleti, fogyasztási, hőmennyiségi adatai. Látható az, hogy iszonyatos szórás van a  
lépcsőházak  között.  Van olyan lépcsőház,  ami  szigetelt,  viszonylag  jó  állapotba  került  és  
harmadannyit fogyaszt, mint másik lépcsőház. Van olyan, ahol két egymással szemben lévő,  
teljesen azonos lépcsőház közötti  fogyasztáskülönbség kétszeres.  Minden két  lépcsőházban 
van egy hiteles óra, ennek leolvasása után történik a számlázás. Ez azt jelenti, hogy a hiteles  
órában lévő mennyiséget szorozzák az egységárakkal. Az egységárak 2008 óta az állam által  
kötelezően  előírt.  Egyszer  növekedtek  4,2  %-kal,  a  tavalyelőtti  évben,  az  inflációval.  A 
következő évben 10 %-kal csökkenni fognak. Ezek az egységárak teljesen egyértelműen az  
állam által szabályozottak. 
Az sem jó, ha valaki annyit lát, hogy a novemberit összehasonlítja a decemberivel, s mivel az  
több, úgy gondolja, hogy innentől kezdve hibás leolvasás történt. Azt javasolja mindenkinek,  
hogy  legalább  egy  időszakot  nézzenek  meg.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  szeptember  végét  kell  
összehasonlítani  a március  végével,  április  közepével.  Ezeket  a számlaösszegeket  és ezt  a 
részt hasonlítgassák össze az előző évekkel. Ezek a dolgok kiegyenlítődnek. Kiszámolták, hogy 
egy átlag, 2 szobás, 55 m2-es lakás éves költsége a jelenlegi árakon 230-240 ezer Ft. Ez azt  
jelenti,  hogy  három  hónapban  20-30  ezer  Ft,  három hónapban  pedig  40  ezer  Ft  körüli  
összeget  kapnak  a  távhős  lakásban  lakók  számlaként.  95  %-ban  ezek  a  számlák  
ugyanolyanok,  mint korábban voltak.  Természetesen most majd csökkenni fognak.  Néhány  
lépcsőházban látják ezt a kirívó rendellenességet. Nagyon fontos dolog, hogy meg kell nézni  
azt is, hogy a havi átlaghőmérsékletek milyenek voltak. A tavaly februári hónapban volt -2 fok  
a  havi  átlaghőmérséklet.  Most  decemberben  1  fok  körül  volt.  Ez  3  fok,  ami  10-15  % 
különbség  a  hideg  hónaphoz  képest.  Ha  szabályozatlan  a  rendszer  és  mégis  többet  
fogyasztanak, 1-1 fok eltérítés szintén befolyásolja ennek az összegét. Azt is tudni kell, hogy 
lépcsőházakkal  vannak  külön  szerződésben.  A  lépcsőházak,  mint  fogyasztók  állnak  velük  
kapcsolatban és saját maguk döntik el, hogyan osztják fel ezt a mennyiséget. Lehet felosztani  
légköbméter  arányban,  költségmegosztókkal,  a  költségmegosztók  és  a  légköbméter  
kombinációjával,  ez  a  lépcsőház  döntése.  Magát  a  lépcsőházi  fogyasztást  tekintve  pedig  
visszaosztásra  kerül  a  lakókra.  Nagyon  sok  helyen  a  lépcsőházat  is  fűtik,  ami  hatalmas  
veszteség. 
Arra készülnek, hogy a következő hetekben, február első időszakában a közös képviselőknek 
és sok olyannak, aki távhő ügyben problémákkal rendelkezik,  egy olyan fórumot tartanak,  
ahol ezt részletesen be tudják mutatni nekik. Úgy gondolják, hogy az elszámolásuk ebből a 
szempontból teljesen korrekt és a hiteles mérők alapján történik a fogyasztás. Tényleg az a  
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legfontosabb, hogy időszakokat hasonlítsanak össze. Ha még ezután is van valami anomália,  
keressék meg őket. Tudja, válaszolniuk kell. Rengeteg ilyen panaszt kaptak és záros határidőn  
belül írásban is meg fogják válaszolni.

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja, köszöni a kiegészítést, illetve a válaszadást. A  
rendelet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1178 
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:2013.jan.:31 14:28:24
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  megalkotta  Kiskunhalas  Város  2/2013.  (II.01.)  
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  
számú törvény 60.§ (3) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. számú 
törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  Képviselő-testület Ügyrendi és  
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Humánpolitikai  Bizottsága,  valamint  a  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottsága  véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
A rendelet hatálya

A rendelet  hatálya  kiterjed  Kiskunhalas  Város  közigazgatási  területén  a  távhőszolgáltatást  végző 
távhőszolgáltatóra és a szolgáltatást igénybevevő felhasználókra és díjfizetőkre.
  

2. §
Értelmező rendelkezések

(l.) Szabálytalan vételezés: 

a.) Amennyiben a felhasználó a mérés szerinti elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőket,  
valamint költségmegosztókat és ezek elemeit rendellenesen használta, megrongálta, kiszerelte, a  
mérési  pontosságot  befolyásolta,  valamint  az  ezeken  található  ólom-,  műanyag-alumínium 
zárakat  (együttesen  plombákat)  megsértette,  vagy  önhibájából  nem  teszi  lehetővé  a 
használatában álló helyiségben elhelyezett fogyasztásmérők, vagy költségosztók leolvasását, és  
egyéb módon sem működik közre a valós fogyasztási adatok meghatározásában, valamint mért  
vagy méretlen vezetékről engedély nélkül vételez. 

b.) Megszüntetett szolgáltatást a szolgáltató engedélye nélkül igénybe vesz. 

(2.)A fűtött  légtérfogat meghatározásánál  alapterületként  kell  figyelembe venni  a  falsíkok közötti,  
valamint a beépített szekrény által elfoglalt területet. Nem vehető figyelembe a falsíkon kívül eső  
területek, valamint a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok mértéke 0,5 m2-
nél nagyobbak. Nem vehető figyelembe az éléskamra (kamraszekrény, valamint a lakás (helyiség)  
légterének a közmű vezetékeket védő burkolat mögötti része. A fürdőszoba légterének csak 60 %-a 
vehető figyelembe, ha az előírt  hőmérsékletet - műszaki tervek alapján - kiegészítő fűtéssel (pl.  
villamos hősugárzó biztosítják). 

 (3.)  Fűtött  helyiség: az az emberi tartózkodásra szolgáló helyiség,  amelyben a szolgáltató az év  
október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti időben (fűtési idényben) a távhő  
ellátás  keretében  naponta  8-20  óra  között  a  hőmérsékletet  átlagosan legalább  a  következő 
szerint biztosítja: 

Lakószobák iroda, hall             + 20 0C

Konyha, WC, előszoba + 15 0C

Mosdóhelyiség, fürdőszoba + 24 0C 

A  távhőszolgáltató  és  a  felhasználó  hőközpontból  ellátott   díjfizetők  összessége,  vagy  a 
lakóépület tulajdonosa ettől eltérően is megállapodhat. 

(4.) fűtési idény: Az év október 15-től a következő év április 15-ig tart.

(5.)  pótfűtési időszak:  az év szeptember 15-től október 14-ig, valamint a következő év április 16-tól  
május 15-ig terjedő időszak.

3. §

Ellátási kötelezettség
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 (1) A távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvény  (továbbiakban:  Tszt)  6.§  (1)  bekezdése 
alapján  az  önkormányzat  köteles  biztosítani  a  távhőszolgáltatásba  bekapcsolt  lakóépület  és  
vegyes célra használt épületek távhőellátását.

(2)  Az  ellátási  kötelezettséget Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  Halasi  Városgazda Beruházó 
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-én - a továbbiakban távhőszolgáltató - keresztül valósítja meg.

4.§

A távhőszolgáltató és felhasználó közötti jogviszony

 (1)A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony általános szabályait az 157/2005.(VIII.15.) 
Korm.sz. rendelet mellékleteként kiadott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat  (továbbiakban  
TKSZ) tartalmazza.

(2) A közüzemi szerződések tartalmára a Tszt. és TKSZ előírásai az irányadók.

(3) A  távhőszolgáltató  jelen  rendeletben  szabályozottakon  túli  kötelezettségeit  és  jogait  az  
üzletszabályzat  tartalmazza,  melyet  a  távhőszolgáltató  köteles  a  felhasználó   részére  
hozzáférhetővé tenni.

5.§

A szolgáltatott távhő mérése és elszámolása

 (1)A távhőszolgáltató a felhasználói hőközpontban, a szolgáltató hőközpontban és az  épület ellátását  
szolgáló hőfogadó állomáson (a továbbiakban együtt: átvevő állomás) a szolgáltatott fűtési távhő  
mennyiségét hitelesített hőmennyiségmérővel méri és e mérés alapján számolja el. Az elszámolásra  
szolgáló mérő a szolgáltató tulajdona, hitelesítése a tulajdonos kötelessége. 

(2)A szolgáltatói hőközpontból, vagy a többi épület hőellátására szolgáló hőfogadó állomásról ellátott  
épületek  tulajdonosai  a  mért  távhőmennyiség  elosztására,  az  ellátott  épületek  hőfelhasználási  
arányának megállapítására az ellátott épület csatlakozási pontjánál saját költségükre mellékmérőt  
szerelhetnek fel. A mellékmérő tulajdonosa az épület tulajdonosa.

(3)Mellékmérők  felszerelése  esetén  az  elszámolás  a  főmérő  adatai  alapján  történik,  a  
költségmegosztást a mellékmérők alapján kell meghatározni.

(4)Abban az esetben, ha az épület tulajdonos az ellátott épületre mellékmérőt nem  szereltet fel, a  
szolgáltatói hőközpontban, illetőleg a több épület ellátására szolgáló hőfogadó állomáson mért  
távhőmennyiségből az ellátott épületre jutó távhőmennyiséget - egyéb megállapodás hiányában - a  
fűtött légtérfogat arányában a távhőszolgáltató állapítja meg.

(5)A felhasználói  közösség által  felhasznált  összes használati  melegvíz mennyiségének a mérése a 
szolgáltatói hőközpontokba beépített főmérőkkel történik. 

(6)A  melegvíz  egyedi  mérésére  a  távhőszolgáltatóval  egyeztetett  módon  az  egyedi  melegvízvételi  
helyeken  van  lehetőség.  A  melegvíz  egyedi  mérésének  megvalósítása  nem  tartozik  a  
távhőszolgáltató kötelezettségei közé, annak költsége a fogyasztót terheli.   
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6.§

(1)Elszámolási mérő csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas, érvényes  hitelesítéssel rendelkező  
mérő lehet.

(2)Hiteles az az elszámolási mérő, amelyet az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) hitelesített, vagy  
amelynek külföldi hitelesítését az OMH első belföldi hitelesítésként elfogadta, és érvényességi ideje  
még nem járt le.

(3)A felhasználói közösség megbízottja jogosult az elszámolási mérő(k) rendkívüli hitelesítését kérni.
Amennyiben  a  mérő  az  OMH  hitelesítési  jegyzőkönyve  szerint  nem  biztosította  az  előírt  
pontosságot,  akkor  a  szállítás  és  hitelesítés  költsége  a  távhőszolgáltatót,  ellenkező  esetben  a  
rendkívüli hitelesítést kérő felet terheli.

A  hibás  mérő  alapján  készült  számla  utólagos  korrekcióját  az  OMH  jegyzőkönyve  alapján  a  
távhőszolgáltató, legfeljebb az utolsó elszámolási időszakra köteles elvégezni.

(4)  A  hőmennyiségmérő  hitelesítési,  javítási,  karbantartási  és  csereköltségei  a  távhőszolgáltatót  
terhelik.

7. §

 (1)A használati  melegvízmérők meghibásodása esetén, annak megjavíttatása a mérőkre vonatkozó 
előírások szerinti  időszakos,  illetve rendkívüli  hitelesítése a mérő tulajdonosának a feladata. A  
javítás,  illetve  a  hitelesítés  időtartama 30  napot  nem haladhatja  meg.  Szükség  esetén  a  mérő  
tulajdonosa cseremérőről köteles  gondoskodni. 

                                                                 
(2)A  fogyasztó,  illetve  a  távhőszolgáltató  köteles  biztosítani  az  elszámolási  mérők  leolvasását,  

ellenőrzését.

8.§

Díjfizetés

(1)Általános  közüzemi  szerződéssel  rendelkező  felhasználó   alapdíját  a  tulajdonosok  az  általuk  
használt fűtött helyiségek légtérfogata után fizetik (Ft/m3/év). A felhasználónak az éves alapdíjat  
havonta 12 egyenlő részletben kell megfizetni.

(2)Általános közüzemi szerződéssel rendelkező felhasználó a hődíjat jelen rendelet 5.§(1) bek-e szerint  
megállapított hőmennyiség után fizeti az általa használt fűtött helyiségek légtérfogata alapján.

(3)A  távhőszolgáltató a fizetendő díjakról  a  tárgyhót  követő  hónapban számlát  állít  ki,  a  díjat  a 
lakossági  felhasználó   esetében  a  távhőszolgáltató  által  kiállított  számlán feltüntetett  határidő 
lejártáig kell megfizetni.
Egyéb felhasználó a számla összegét  a távhőszolgáltatásra irányuló szerződés fizetési  feltételei  
szerint egyenlíti ki.

(4)A  költségosztók  alkalmazása  esetén  -  a  hődíj  elszámolásánál  -  a  távhőszolgáltató  úgy  is 
megállapodhat a lakások és helyiségek használóival, hogy az átvevő állomáson mért hőmennyiség  
alapján fizetendő hődíjat a hőleadó berendezésekre szerelt költségmegosztó alkalmazásával osztja  
szét  az  egy  hőmennyiségmérőhöz  tartozó  felhasználók   között,  amennyiben  az  azonos  
hőmennyiségmérőkhöz tartozó összes felhasználó erre a költségfelosztási módra tart igényt.

(5)  A  költségmegosztók  felszerelésével  és  az  ezzel  kapcsolatosan szükségessé  váló épületgépészeti  
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átalakításokkal,  a  költségmegosztók  leolvasásával,  és  kiértékelésével  felmerülő  költségek  a  
lakossági, vagy egyéb felhasználót terhelik.

9.§

(1)Költségmegosztók alkalmazásával történő elszámolás esetén a költségosztókat évente egyszer - a  
fűtési  szezon végén -  kell  leolvasni  és  kiértékelni.  A mért  távhőmennyiséget  a  kiértékelés  után  
kapott arányszámokkal kell megosztani, az egy mérőhöz tartozó felhasználók  között. Fűtési szezon 
közben - két költségosztó leolvasás között, egyéb megállapodás hiányában - az előző időszak ismert  
arányszámai  alapulvételével  a  felhasználók   havonta  részletfizetést  teljesítenek,  a  
hőmennyiségmérő  által  jelzett  felhasználás  erejéig  a  tárgyhót  követően  jelen  rendelet  8.§  (3)  
bekezdése  szerint.  A szolgáltató a költségmegosztók leolvasását követő elszámoláskor mutatkozó  
különbözetet az év június hónapjában fizeti vissza, vagy szedi be a felhasználótól.

                                                         
(2)A  költségosztós  elszámolás  során  a  mérési  eljárás  ténylegesen  felmerülő  költségeit  a  

távhőszolgáltató a felhasználóra terheli.

10. §

(1)  Amennyiben  az  épületnek,  épületrésznek  több  tulajdonosa  van,  a  távhődíjak  kiegyenlítése  a  
tulajdonosok egymással történő megállapodása szerint együttesen, vagy épületrészenként külön is  
történhet.

(2)  Külön  történő  díjfizetés  esetén  a  díj  épületrészenkénti  megosztása  és  a  megosztás  szerinti  
számlázás  a  tulajdonosok  által  meghatározott  arányok,  valamint  TKSZ.  rendelkezései  szerint  
távhőszolgáltató feladata.

(3) A távhődíjak épületrészenkénti megosztásának és kiegyenlítésének módját az érdekeltek (díjfizetők,  
távhőszolgáltató) megállapodással rögzítik.

                                                         
11. §

(1)Abban az esetben, ha a lakás, helyiség használója a lakás, helyiség valamennyi melegvíz vételező  
helyét megelőző vezetékszakaszra hitelesített vízmennyiségmérőt szereltet fel, a melegvíz hődíjat a  
lakás, helyiség használójára a melegvíz mérőkkel mért melegvíz mennyiség alapján kell havonta  
áthárítani.

    Használati melegvíz mérésére alkalmas és hitelesített mérővel fel nem szerelt többi lakás,    helyiség 
használója terhére a melegvíz hődíjat átalánydíj alkalmazásával  kell áthárítani.

     Átalányhoz tartozó havi vízmennyiségek:
     Lakás alapterülete: 28 m2-ig  4 m3,      28,1-35 m2-ig 6m3,     35,1-44 m2-ig 7 m3

                               44,1-től 53 m2-ig 9m3,   53,1-től 62 m2-ig 11 m3   62,1-től  70m2 13m3

(2)Ha  a  lakás,  helyiség  használó  elköltözik,  vagy  más  lakásba,  illetőleg  helyiségbe  új  használó 
költözik, - egyéb megállapodás hiányában - a távhőszolgáltatás díját a kiköltözés napjáig a régi, a  
beköltözés lehetőségének napjától az új használó terhére kell áthárítani. A lakás helyiség használó  
személyében beállott változást mind az elköltöző, mind a beköltöző, a lakossági, illetőleg az egyéb  
fogyasztó a  távhőszolgáltatónak köteles bejelenteni.

(3)Elszámolási időszak közben történt felhasználó változás esetében ha a két felhasználó másképpen 
nem  állapodik  meg  a  szolgáltatóval,  a  szolgáltató  az  elszámolás  időpontjában  meglévő  
felhasználást igénybevevővel számol el.

    Abban az esetben, ha a díj áthárítását a szolgáltató végzi, a felhasználó köteles jelen rendelet 9.§.
(1)  bekezdése szerinti  költségmegosztó adatait  a  szolgáltató rendelkezésére  bocsátani,  illetve  a  
kiértékelést végző harmadik fél megbízásával a szükséges adatokat biztosítani.
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12. §

Amennyiben a távhőszolgáltatási rendszerre új felhasználói helyet kapcsolnak, úgy a felhasználó az  
alapdíjat a belépés hónapjában az igénybevétel napjától, időarányosan köteles megfizetni.

13. §

Díjvisszafizetés 

Ha a távhőszolgáltató a szolgáltatást folyamatosan  egymást követő 48 órán, vagy azt meghaladó időn  
túl szünetel, vagy csökkent mértékű – karbantartási munkák kivételével  -  és ezért

 a.) valamely fűtött helyiségben az előírt és a ténylegesen belső hőmérséklet csökkenése 2     oC-nál 
több, 20 %-os visszatérítés jár a hődíjból, ha 5 oC-nál több szüneteltetésnek minősül.

 b.) melegvíz hőmérséklete a kifolyónál mérve 38 oC  alá csökken akkor 20 %-os    visszatérítés  
illeti meg, ha 36 oC alá csökken szüneteltetésnek minősül.

14.§
    

A távhőszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

(1) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni. 

(2) A távhőszolgáltató a távhő rendszer egészét érintő karbantartási,  felújítási  munkálatait  évente  
május 15.-e és szeptember 15.-e között végzi el. Ebben az időszakban a távhőigények kielégítését  
folyamatosan  nem  biztosítja.  Az  egy  leállás  alkalmával  elvégzendő  karbantartási  munkák  
időtartama a tíz munkanapot nem haladhatja meg.

(4) Ha  a  felhasználói  berendezés  hibája  üzemzavart  idézhet  elő,  illetve  a  távhőrendszer  
üzembiztonságát,  vagy  a  szolgáltatás  folyamatosságát  veszélyezteti,  a  távhőszolgáltató  a  hiba 
kijavításáig a szolgáltatást korlátozhatja, illetve szüneteltetheti a műszakilag lehetséges legkisebb 
felhasználói kört érintően.

15.§

(1) A távhőszolgáltató jogosult a Tszt. 41.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek  
esetén a szolgáltatást korlátozni.

(2) A  korlátozás  elrendelésekor  a  távhőszolgáltató  a  korlátozás  kezdő  időpontjáról,  várható 
időtartamáról és mértékéről köteles a felhasználókat előre tájékoztatni.

(3) A korlátozást a távhőszolgáltató hajtja végre.

(4) A korlátozási  sorrend:

 - nem lakás céljára szolgáló helyiségek
- lakás céljára szolgáló helyiségek
- lakásban a melegvíz szolgáltatás megszüntetése, fűtési hőmérséklet csökkentése
- szolgáltatás teljes megszüntetése

16. §
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Fogyasztóvédelem

(1) A távhőszolgáltató köteles együttműködni a felhasználókat érintő kérdésekben, a fogyasztóvédelmi  
szervekkel és a felhasználói érdekképviseletekkel.

(2)Az  önkormányzat  együttműködik  a  fogyasztóvédelmi  szervekkel,  valamint  a  fogyasztói  
érdekképviseletekkel,  és  ennek  keretében  a  távhőszolgáltatást  érintő  képviselő-testületi  
előterjesztéseket előzetesen véleményezteti.

17 .§

Vegyes és záró rendelkezések

(1)A díjfizető személyének  megváltozását - a távhőszolgáltató által rendszeresített módon - a régi és  
új díjfizető együttesen köteles bejelenteni.

(2)A  távhőszolgáltató  a  (1)  bekezdés  szerinti  bejelentés  esetén,  a  bejelentés  napját  követő  hónap 
elsejétől az új díjfizető adatait köteles nyilvántartani.

 (3)Mindaddig,  amíg  az  (l)  bekezdés  szerinti  díjfizető  változás  bejelentés  meg  nem  történik,  a  
díjfizetési kötelezettség a régi tulajdonost terheli.

18. §

(1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás  
feltételeiről szóló 14/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 1/2005.(II.02.)  
önkormányzati  rendelet,  a   38/2005.(IX.28.)  önkormányzati  rendelet,  az  55/2005.(XI.30.)  
önkormányzati rendelet, az 1/2006.(II.01.) önkormányzati rendelet, a 35/2006.(XI.29.) önkormányzati  
rendelet,  a 45/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet, a 19/2008.(VII.1.) önkormányzati rendelet, a  
27/2008.(X.1.) önkormányzati rendelet, a 25/2009.(XII.02.)önkormányzati rendelet.”

Gyovai István polgármester:

Az önkormányzatnak nem áll jogában a díjmegállapítás. A távhőszolgáltatás díjait nem az  
önkormányzat állapítja meg. A jelenlegi rendeletalkotás mindössze egy formai kötelezettség  
volt az önkormányzat részéről. 

3 Új napirendi pont 14:28:32 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:A  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  összefüggő  kötelező  
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.)

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések 14:29:28 

Halász Balázs képviselő:

Az anyagból egyértelműen kiderül, hogy a kijelölt miniszter majd rendeletben határozza meg 
az új díjakat. Úgy fogalmaz az anyag, hogy addig a 2012. december 31-én érvényes díjakhoz  
mérten legfeljebb 4,2 %-kal lehet emelni. 
Ez a testület nem hozott döntést, amikor 2012. november 29-én a konzorcium egy javaslatot  
tett a 82 önkormányzat képviselő-testülete elé, hogy az ő általa javasolt díjat, ami átlagosan 8  
% körül van, szavazzák meg. A bizottság tárgyalta tavaly decemberben, de a testület nem. 
Mihez viszonyítják a 4,2 %-os emelést, hisz nem döntöttek az ő javaslatuk alapján? Ha mégis  
az alapján kell, akkor ez már 12 %-os emelés lenne. 
Úgy fogalmaz, hogy legfeljebb 4,2 %. A következő mondatban azt mondja, hogy a díjemelés  
magasabb %-ban történő meghatározására is  van lehetőség.  Akkor  most  legfeljebb,  vagy 
minimum?

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Halász  Balázs  képviselő  kérdésére  válaszolva  elmondja,  hogy  a  2000.  évi  
hulladékgazdálkodási törvény módosult, 2012. év végén fogadták el ezt. Ahogy mondta is, 4,2  
%-os  díjemelést  határozott  meg  ez  a  jogszabály.  Az  önkormányzatoknak  korábban  adott  
díjmegállapítási jogkörét átruházza miniszteri szintre. Kimondja, hogy a minisztérium fogja  
megállapítani  a  közszolgáltatási  díjakat.  A  4,2  %-os  emelés  az  önkormányzatoknál  a  
közszolgáltatásokra vonatkozó 2012. december 31-én érvényes díjakra vonatkozó 4,2 %-os  
emelést jelenti. Ahogy mondta is, a jogszabályban benne van, hogy a 4,2 %-os emeléstől el  
lehet térni abban az esetben, amennyiben önkormányzati társulásoknál EU-s, ISPA, illetve  
kohéziós  alapból  megvalósuló  projektek  és  ehhez  kapcsolódóan  hitelvisszafizetési  
kötelezettségek  keletkeztek  az  adott  önkormányzatoknál,  konzorciumokban  és  itt  az  egyéb  
megtérülési  számítások következtében nagyobb emelésre van szükség,  mint a törvény által  
kötelezően meghatározott  4,2 %.  Azt  tudni kell,  hogy a szolgáltatók,  illetve  a konzorcium 
kezdeményezheti az Energia Hivatal felé történő megkereséssel a 4,2 %-tól való eltérést. Itt ez  
azt  jelenti,  hogyha  az  Energia  Hivatal  engedélyezi  is  a  konzorcium  által  2012-ben  
jóváhagyott 8 %-os emelést, akkor ez nem a 4,2 %-ra fog még rárakódni. Nyilván itt a 4,2 %  
és a 8 % közötti emelés várható. Összességét tekintve a 2012. december 31-én alkalmazott  
díjakat 8 %-kal emelve, hangsúlyozza, hogy amennyiben ezt az Energia Hivatal engedélyezi.

Hozzászólások 

Halász Balázs képviselő:

Érti, de az önkormányzatnak szintén állást kell foglalnia a konzorcium által javasolt díjakhoz 
mérten. Ha nem vállalják be, akkor az önkormányzatnak kell bepótolnia,  ha azt mondják,  
hogy szociális alapon az időseket, vagy valakiket kivonnak ebből a díjemelésből. Ez rendben 
van. Ez az önkormányzat nem tárgyalta ezt a konzorciumi javaslatot, csak bizottsági szinten.  
Érti, hogy a 4,2 % nem a 8 %-ra jön rá. 
A lakosságot nagyon érzékenyen érinti a hulladékgazdálkodás, hisz véleménye szerint minden  
képviselő  találkozik  azzal  az  igénnyel,  hogy  nem  igazán  azt  fizeti,  amilyen  szolgáltatást  
kapnak. Nem akar ebbe belemenni, de van egy lényeges része. Nem azt mondja, hogy bele van 
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bújtatva,  mert  mindenki  előtt  itt  van.  A  3.§-nál  hivatkozik  a  12.§  (7)  bekezdésére,  hogy 
amennyiben a 2. § (2) bekezdésében megjelölt hulladékkezelő telepre nem a közszolgáltató  
szállítja  ki  a  szemetet,  hanem  az  ingatlan  tulajdonosa,  vagy  bárki  más,  az  most  
ártalmatlanítási díjfizetésre kötelezett. Van nekik egy egységes szerkezetbe foglalt rendeletük,  
ami  kimondja  nagyon helyesen,  akkor  az  önkormányzat  így  döntött,  hogy  a  tulajdonos  a  
használó által a hulladéklerakóba 1 m3 települési hulladék térítésmentesen kiszállítható. Ez 
most itt módosult, el van törölve. Az a lakos, aki úgy gondolja, hogy tavaszi nagytakarítás  
lévén összegyűjti a szemetet, felrakja az utánfutójára és saját benzinköltségén kiviszi oda, az  
az új rendelet alapján fizetni kénytelen. Ez az hozza maga után, amit gondoljanak végig, hogy 
amikor ezt bevezették, annak mentek elébe, hogy az árokpartokon, erdőszéleken ne legyenek  
zsákok lepakolva, vagy építési törmelék, lehet, hogy hamarosan meg fogják találni ezeket a 
városszéleken,  mert  fizetniük  kell  érte,  a  kukájába  pedig  nem  fér  bele.  Megvonták  a  
lakosságtól ezt a kis kedvezményt, hogy 1 m3-ig kiviheti. Aki ezt most megszavazza, az álljon  
a lakosság elé. Meglátja, hogy a lelkiismeretükkel hogy számolnak el, amikor megfizettetik  
újfent a kukadíjon felül.

Gyovai István polgármester:

Megint felhívja a figyelmet,  mint a távhőszolgáltatásnál,  hogy a hulladékkezelés,  -gyűjtés,  
-lerakás díjait szintén nem az önkormányzat határozza meg ettől az évtől kezdve. 
Amire Képviselő úr utalt,  abba belekezdtek az elmúlt  év végén,  de az éppen az abban az 
időszakban  meghozott  törvény  lezárta  ezt  a  folyamatot.  Az  önkormányzatnak  nincs  már  
lehetősége a díjmegállapításra. Pontosan ez a törvény határozza meg azokat az új elemeket,  
amelyek  akár  lerakási  díjként,  akár  megsemmisítési  díjként  jelentkeznek  a  rendszerben.  
Ezeket az árakat szintén nem az önkormányzat szabja meg, viszont mindenkinek, aki beviszi a  
telepre a hulladékot, kötelessége megfizetni ezeket a díjakat. Az önkormányzatnak legfeljebb  
annyi  lehetősége  van,  hogy  bizonyos  kategóriákat  meghatározva  helyt  áll.  Ez  egy  másik  
kérdés.
Amennyiben az önkormányzatnak ilyenfajta szándéka van, hogy a lerakási díjat, vagy egyéb  
tényezőt a lakosság helyett, vagy egyes szereplők helyett meg kíván fizetni, hozzáteszi, hogy az 
önkormányzat nincs abban a helyzetben, hozhat ilyen döntést. 

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Polgármester  úr  lényegében  elmondta  a  díjképzésre  vonatkozó  tájékoztatást,  amit  ő  is  
szeretett volna Halász Balázs képviselőnek elmondani. 
A  belterületen  kötelező  a  lakosság  számára  a  közszolgáltatás  igénybevétele,  illetve  a  
közszolgáltatónak  a  közszolgáltatás  biztosítása,  ellátása.  Mindenki  olyan  méretű  edényt  
választ, ami megfelel a háztartásban keletkezett hulladék elhelyezésére. Amennyiben nem áll  
rendelkezésére  megfelelő  tárolókapacitás,  lehetőség  van  a  cégemblémás  zsák 
megvásárlására,  többlethulladék  elhelyezésére.  A  szelektív  hulladékgyűjtés  biztosított  a 
szigeteken, illetve a hulladékudvarba egyéb másfajta hulladékot, amit átvesz a közszolgáltató,  
be lehet szállítani térítésmentesen, megfelelő módon szelektálva. Hasonlóképpen a nagyobb 
mennyiségben  keletkező  szelektív  hulladékot  is  ki  lehet  szállítani  térítésmentesen  a 
hulladékkezelő  üzembe  is,  ott  ezt  átveszik.  Az  eddigi  jogszabályokban  is  és  a  jelenlegi  
hulladékról szóló törvényben is a prioritások között szerepel a szennyező fizet  elve.  Aki a  
hulladékot  termeli,  annak  tudatában  kell  lennie  azzal,  hogy  nem  lehet  térítésmentesen  
elhelyezni, lerakni bárhol, annak megvan a megfelelő kezelési költsége, amelyet megfizetve  
lehet gondoskodni a hulladék megfelelő további kezeléséről. 
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Gyovai István polgármester:

A vitát az imént már lezárta. A rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 No: 1179 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem 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................................Nem
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2013.jan.:31 14:39:50
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 13 86,67% 86,67%
Nem 2 13,33% 13,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  megalkotta  Kiskunhalas  Város  3/2013.  (II.01.)  
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete

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

módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdés a)  
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  
§  (4)  bekezdésének  felhatalmazása  alapján,  a  Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  
Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottsága  véleményének 
kikérésével a az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§
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Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  és  folyékony 
hulladékkal  összefüggő  kötelező  közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló  30/2003.(XI.12.)  
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosul.

2. §

A Rendelet 12. § (3) bekezdéséből „a rendelet 1. számú melléklete alapján” szövegrész törlésre kerül.

3. §

A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Amennyiben a 2. § (2) bekezdésében megjelölt hulladékkezelő telepre nem a közszolgáltató szállít be  
hulladékot,  a  lakossági  beszállító (ingatlan tulajdonos,  használó),  közületi  beszállító a  szolgáltató 
által  jogszabályi  előírások  alapján  meghatározott  ártalmatlanítási  díj  fizetésére  köteles. A 
közszolgáltató köteles, a jogszabályban előírt hulladék átvétel szabályainak megfelelően a lerakóhely  
igénybevételét dokumentálni és a beszállító részére bizonylatot kiállítani. 

4. §
(1)Hatályát veszti a Rendelet 11. §-a.
(2)Hatályát veszti a Rendelet 12. § (1) bekezdése
(3)Hatályát veszti a Rendelet 1. sz. melléklete

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát  
veszti.”

4 Új napirendi pont 14:39:59 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A helyi buszközlekedési közszolgáltatási szerződés módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 14:40:30 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat B) változatának elfogadásáról  
kéri a képviselők szavazatát.

 No: 1180 
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
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Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 14:40:59
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

16/2013. Kth.
A helyi buszközlekedési közszolgáltatási szerződés módosítása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Busz Kft-vel fennálló  
közszolgáltatási  szerződés  5.2.4.  és  5.2.8.  pontjaiban,  valamint  a  személyszállítási  
szolgáltatásokról  szóló  2012.  évi  XLI.  törvény  31.  §  (6)  bekezdésében  foglaltaknak  
megfelelően  2013.  március  4.  napjával,  a  mellékelt  szerződésmódosítással  jóváhagyja  a  
szolgáltató  díjemelési  igényét,  egyben  felhatalmazza  Gyovai  István  polgármestert  a  
közszolgáltatási szerződés módosításának az aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző
Közösségi Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1095 Budapest, Mester utca 48-52.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

5 Új napirendi pont 14:41:06 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend  tárgya: A  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  ellátására  kötött  szerződés 
módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 14:41:31 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát.

 No: 1181 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 14:41:48
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

17/2013. Kth.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kötött szerződés módosítása

H a t á r o z a t 
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Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  a  Halas-Thermo Kft-vel  2011.  
augusztus 11-én kötött szolgáltatási szerződést, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
2012. évi XC. törvény 15. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta és annak  
melléklet szerinti módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Gyovai István polgármestert  
a szolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző
Halas-Thermo Kft. Átlós út 64.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

6 Új napirendi pont 14:41:54 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közbeszerzési eljárás kiírása földgáz energia beszerzésére

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Tudomása  szerint  a  két  cég  képviselői  jelen  vannak.  Ha  a  testületben  olyan  kérdések 
keletkeznek, amelyekre tőlük választ várnak, akkor kérni fogja őket ezek megválaszolására.

Kérdések 14:43:00 

Máté Lajos képviselő:

A bizottsági  ülésen kapták  a tagok  készhez  a két  érintett  cég ajánlatát.  A bizottsági  ülés  
menete során ilyen két 3-4 oldalas anyag átnézése nehézkesen megy, nem nagyon van erre  
idő. Jó lett volna, ha hamarabb megkapják ezeket az anyagokat és át tudták volna nézni. Az  
egyik  tartózkodó  ő  volt,  aki  nem  választott  a  két  cég  közül,  mert  az  összehasonlítás  a  
bizottsági tagok részéről olyan szempontok szerint ment. Mindkét cég jutalékos megoldást  
választott,  a  megtakarítás  egy  bizonyos  hányadát  kérnék  a  beszerzés  során,  abból  
finanszíroznák a saját költségeiket, ez lenne a közbeszerzés lebonyolításának a díja, viszont az 
egyik 30 % volt,  a másik 23 %. Véleménye szerint az egyik legfontosabb kérdés az, hogy  
melyik cég mekkora fogyasztói kört tud maga köré, milyen tárgyalási pozíciókat tud kiépíteni  
a szolgáltatókkal. Úgy gondolta, hogy akár a 30 % kedvezőbb a városnak, mint a 23 %. Az is  
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lehet,  hogy  pont  fordítva  adódik.  Kérte  ott,  hogy  a  jelenlévő  cégek  ezeket  a  kérdéseiket  
válaszolják meg. Mekkora, milyen fogyasztói körrel állnak kapcsolatban, mire számíthat a  
város?

Nagy Róbert képviselő:

Tulajdonképpen ő is ugyanazt kérdezte volna, mint Máté Lajos képviselő. Az önkormányzatuk  
célja is az, hogy erősebb alkupozícióba kerüljön, ezért érdekelné őket az, hogy az ajánlatot  
tevő  cégek  közül  melyik  mekkora  közbeszerzési  tömörüléssel  rendelkezik.  Amennyiben  ez  
publikus adat, akkor szeretné, ha megosztanák a képviselő-testülettel.

Gyovai István polgármester:

Két alkalommal is elhangzott ugyanaz a kérdés.
A Get Energy Kft. képviselőjét kéri a mikrofonhoz fáradni. 

Meleghegyi Tamás Get Energy Kft. kereskedelmi igazgatója:

A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a publikus honlapjuk egy kivonatát hozta el. Semmi  
titok nincs benne, hogy mit csinálnak és milyen mennyiségben. Jelenleg 4600 ügyfelük van, 
messze  a  legnagyobbak  ezzel  Közép-Európában,  nemcsak  Magyarországon.  560 
önkormányzatnak végeznek csak Magyarország területén energetikai szolgáltatásokat, ezzel  
is messze többszörösét, mint bármelyik versenytársuk a piacon. 
A tavalyi  évben a beszerzett földgázmennyiségük ilyen fajta módon az önkormányzati és a  
vállalati szektorban elérte a 80 millió m3-t, amivel átlagosan 16 %-os megtakarítást tudtak  
elérni az ügyfeleik részére. Az idei évben a különböző közösségek, amelyeket összeállítanak a  
különböző beszerzésekre, a várható mennyisége 150 millió m3 lesz. Azt a felvetést, amit Máté 
Lajos képviselő említett, hogy azt találja fontosnak, hogy milyen nagyságrendűek a beszerzési  
csoportok.  Meghívják  a  szolgáltatókat  az  árazásra.  Azt  kell  mondja,  hogy  talán  azért 
csinálják eredményesebben, mint a többi szereplője a piacnak, mert a csoportképzésük több 
rétegű.  Ugyanazokat  az  ügyfeleket  több  csoportba  regisztrálják,  hogy  a  legoptimálisabb  
csoportárat  tudják nekik  megadni.  Ennek vannak területi  elvei  és különböző felhasználási  
szokás  elvei  is.  Így  tudják  optimalizálni,  egy  üzleti  intelligenciával  megtámogatott  
rendszerrel, azt a beszerzést, amiben a legoptimálisabb árat tudják elérni a piacon. 

Gyovai István polgármester:

Köszönik az Igazgató úr válaszát. A másik cég a Sourcing Hungary Kft., a részükről nincs  
képviselő, nyilván nem tudják a választ megadni.

Hozzászólások 

Máté Lajos képviselő:

Örül neki, hogy a Get Energy Kft. magas szinten képviselte megát a testületi ülésen. Számára 
is megnyugtató, hogy ilyen nagyságrendben dolgoznak. 
Néhány  évvel  ezelőtt  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzatok  foglalkoztak  azzal  a  
gondolattal,  hogy  közbeszerzéseket  indítsanak  a  közüzemi  szolgáltatások  megvásárlására.  
Akkor volt egy olyan lehetőség és az árak úgy alakultak, hogy a szolgáltatók nem nagyon  
adtak kedvezőbb ajánlatot az önkormányzatoknak, egyszerűbb volt abban a körben maradni,  
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ahol  fix  áron  kaphatták  az  energiát.  Most  úgy  tűnik,  eljött  az  az  idő,  hogy  lényeges  
megtakarításokat lehet elérni azzal, ha kimennek a piacra, s onnan szerzik be az energiát. Az  
elhangzott nagyságrendek meggyőzik. Az is meggyőzi, hogy a másik cég nem érkezett meg a  
helyszínre,  így  nem  tudott  reflektálni  az  elhangzottakra,  hogy  ők  milyen  nagyságrendet  
képviselnek. Elhangzott, hogy a Get Energy Kft. a legnagyobb a magyarországi piacon, talán  
még nem is csak ott. A maga részéről javasolja, hogy a testület fogadja el ezt az ajánlatot és  
bízza meg a Get Energy Kft.-t a közbeszerzés lebonyolítására.

Gyovai István polgármester:

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. 
Feltenné  a  határozati  javaslatra  vonatkozó  kérdését  azzal,  hogy  az  előttük  lévő  írásos 
formában van egy kipontozott rész. Először a Get Energy Magyarország Kft.-re vonatkozóan 
kérdezi,  hogy  elfogadja-e  a  képviselő-testület  az  általuk  benyújtott  ajánlatot,  se  ezzel  a 
határozati javaslatukat?

 No: 1182 
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:2013.jan.:31 14:51:11
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

18/2013. Kth.
Közbeszerzési eljárás kiírása földgáz energia beszerzésére

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzata  és  intézményei  vonatkozásában  a  2013-14-ös  gázévre  a  Get-Energy 
Magyarország Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja, egyben felhatalmazza polgármestert  
az előterjesztéshez csatolt szerződés aláírására. 
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Határidő: 2013 július 1.
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Get-Energy Magyarország Kft. 1118. Budapest, Rétköz utca 5

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Köszöni a megjelenést és a választ, rövidesen a szerződést is meg fogják kötni. 

7 Új napirendi pont 14:51:20 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Bács-Kiskun  Megyei  Rendőr  Főkapitánysággal  Együttműködési  
megállapodás megkötése

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Egyik  bizottság  sem tudott  foglalkozni  az  előterjesztéssel,  mert  a  tegnapi  napon került  a  
hivatal látókörébe ez a kezdeményezés. 

Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető:

A képviselők előtt egy együttműködési megállapodás van, melynek megkötését jogszabály írja 
elő a felek részére. Az egyik fél Kiskunhalas Város Önkormányzata, a másik szerződő fél a  
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság jogászai készítették és a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon keresztül juttatták 
el hozzájuk. A megyei főkapitány már alá is írta, mint ahogy a mellékelt megállapodáson is  
látszik, tehát megelőlegezte a bizalmat a részükre. 
A  megállapodás  tartalma  az  együttműködés  tekintetében  az  önkormányzat  részéről  az 
önkormányzati  rendészeti  szerveket  érinti.  Ez  az  ő  esetükben  a  közterület-felügyelet  és  a  
mezőőrség, míg a rendőrség részéről a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot, azon belül pedig a  
közrendvédelmi osztályt érinti. 
Megjegyezné,  hogy  az  önkormányzati  rendészeti  szervek  és  a  rendőrség  közötti  
együttműködés nem újkeletű dolog. 1998-ban hozta létre az önkormányzat az önkormányzati  
mezőőrséget, ami idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. 1999-ben jött létre a Városi  
Rendészet  a  mezőőrség  és  a  közterület-felügyelet  összevonásával.  Ez  egészült  ki  a  
későbbiekben a gyepmesteri  telep üzemeltetésével,  illetve bizonyos nyilvántartási,  hatósági  
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eljárások lebonyolításával. 
A rendőrséggel leginkább a mezőőrség áll kapcsolatban, szinte napi rendszerességgel. Mivel  
minden intézkedést számítógépen rögzítenek, így el tudja mondani, hogy 2003-2011 között a  
mezőőreik 880 esetben működtek együtt a rendőrséggel, ami azt jelenti, hogy közreműködtek 
eljárásokban, intézkedésekben, illetve kérésre nyújtottak valamilyen segítséget. Mindezekből  
adódik, hogy az együttműködés nem ennek a megállapodásnak a megkötésével fog keletkezni.  
Az együttműködés  minősége sem ennek a megállapodásnak a megkötésével  fog létrejönni.  
Magának az együttműködési megállapodásnak a tartalmát jogszabály írja elő. Átnézte, ez a  
tartalom  ennek  a  jogszabálynak  megfelel.  Amivel  ezen  túl  a  rendőrség  kiegészítette,  
semmilyen olyan kötelezettséget nem tartalmaz, ami az önkormányzatnak, vagy a rendészeti  
szerveknek a napi működését alapvetően befolyásolná. Amit tartalmaz, az végrehajtható, így  
javasolja a testületnek ennek a megállapodásnak a megkötését. 

Kérdések 14:55:27 

Pajor Kálmán képviselő:

A 2. oldalon a megállapodás céljai között felsorol olyat megállapítás, hogy az iskolakerülés  
elleni  fellépést  biztosító  törvényi  módosításra  hivatkozik.  Ezentúl  a  rendőrség,  vagy  a  
közterület-felügyelet dolga lesz, hogy az iskolaidőben az utcán kóválygó gyereket megállítsa  
és kérdőre vonja? Ha már említi ez az előterjesztés ezt a témát, hogy van ez most Halason?

Gyovai István polgármester:

Szerinte a mezőőrök majd kint a mezőn fogják megakadályozni a fiatalok tevékenységét. 

Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető:

Pajor Kálmán képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy ez a jogszabály a 2012. CXX.  
törvény  az  egyes  rendészeti  tevékenységet  ellátó  személyekről,  illetve  magáról  az  
iskolakerülés  elleni  fellépésről  szól.  Ez  a  jogszabály  több  jogszabályt  módosít,  illetve  
kiegészít. Mondhatná, hogy kicsit salátatörvény is. 
Az iskolakerülés elleni fellépés továbbra is a rendőrség hatásköre és feladata, viszont ehhez 
kapcsolódnak.  Megjegyzi,  hogy  eddig  is  bizonyos  korláttal  kapcsolódtak.  Együttműködés  
keretében a rendőrséggel teljesíthetnek közös szolgálatot, illetve a rendőrség felkérheti őket  
bizonyos feladatok akár önálló ellátására is. Amennyiben a rendőrség, mint felügyeleti szerv  
arra kéri,  utasítja  őket,  hogy ilyen jellegű  feladatot  hajtsanak végre,  akkor  természetesen 
közreműködőként ezeknek a feladatoknak az ellátásában is közreműködnek. 
A  megállapodás  előtti  példa,  hogy  külterületen  elég  gyakran  vannak  olyan  iskoláskorú  
gyerekek, akik nem konkrétan iskolakerülők, de valamilyen oknál fogva nem jelennek meg az  
iskolában és a tanár nem tudja, hogy ennek mi az oka, ilyenkor a mezőőrök szoktak kimenni.  
Ők  rendelkeznek  megfelelő  személy  és  helyismerettel.  Rendszeresen  előfordult  iskolák  
részéről ilyen megkeresés. Természetesen csak külterületen segítettek abban, hogy megnézték 
ez  a  gyerkőc  vajon  miért  nem jött  iskolába,  de  ez  nem egy  jogszabályi  felhatalmazáson 
alapuló iskolakerülés elleni intézkedés volt, csak információszerzés.

Hozzászólások 

Halász Balázs képviselő:
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Véleménye szerint a külterületen élők eddig is a mezőőrökre támaszkodtak, hisz sok tanyában 
az üveg mögött ott van felírva a mezőőrök telefonszáma. Kitől várhatnának segítséget, mint 
azoktól, akik örökké kint vannak a tanyavilágban. Ez a megállapodás már csak egy papírra  
vetett forma. Eddig is a lakosság java jobban bízott a mezőőrökben, mint a rendőrségben, úgy 
hallja. Gyorsabban ott voltak és ha kellett, akkor tetten érték és vissza is tudták tartani azt az  
elkövetőt, aki nem jót csinált. Példa volt erre a múlt évben, amikor a tanyavilágban hordták  
szét az élelmet és a melegételt. Bementek, leadták a csomagot és mire kijöttek, a mezőőri autó  
már nem volt ott,  mert riasztották őket fatolvajok elfogásához. Rögtön ott tudnak lenni és  
bevárják a rendőrséget, akik mint hatóság tudnak intézkedni. Véleménye szerint ez a papír 
csak megerősíti ezt az egészet, különösebben nem fog változni a munkája se a mezőőröknek,  
se a rendőröknek, csak most egy megállapodás keretében jobban számíthatnak egymásra.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Halk megjegyzést szeretne tenni Halász Balázs képviselőtársának, hogy igen jó a propaganda 
itt is. Elmondaná, hogy más is segít, csak nem biztos, hogy kamera mellett viszi, vagy autózik.  
Másik képviselőtársa, Nagy Péter figyelmét is szeretné felhívni.  Az Osztályvezető úr és az  
előtte szóló képviselőtársa is a mezőőrség és a közterület-felügyelet nagyszerűségét hirdette.  
Biztos, hogy nem hibátlan, mint ahogy egyikük sem. Külterületfejlesztő programról beszélnek  
és polgárőr egyesületeknek adnak több százezer forintot.  Véleménye szerint,  ha igény van  
arra,  hogy  a  biztonság  javuljon,  akkor  a  működő  rendszerüket  kell  tovább  személlyel  és  
pénzzel bővíteni, s akkor még elégedettebbek lesznek az emberek, nem pedig egyesületeket  
támogatni, akiknek a munkáját köszönik. Ha 10 millió Ft-os nagyságrendben benne van a  
költségvetésben, hogy ez működjön, akkor ezeket kell tovább segíteni. Az kevés, hogy hisz és  
akar, s a rendvédelemmel foglalkozik, ha nincs hozzá jogköre. Azt gondolja, hogy a jövőben  
célszerű inkább erre koncentrálni.

Hunyadi Péter képviselő:

Nem érti az előterjesztés leszólását, mert a maga részéről nagyon is üdvözli a bűnmegelőzés  
szempontjából és újabb jogosítvány,  jogcím adódik a beavatkozásra. Ez rendkívüli  módon 
fontos. Úgy érzi, hogy a hatékonyságát messzemenően emelni fogja a rendőrség és mezőőrség 
munkájának is, másrészt a rendőrség szolgáló jellege erősödik ezzel a megállapodással, ami  
végképp  üdvözlendő.  Ebben  az  irányban  kell  továbblépni,  együttműködni  a  civilekkel,  a  
lakossággal. A rendőrség erőszakjellege és rendfenntartó jellege egyfajta szolgáló jelleggel  
bővül.  Ez  az  irány  nagyon  jó  és  a  maga  részéről  messzemenően  támogatja  ezt  az  
együttműködési megállapodást. 

Gyovai István polgármester:

Úgy gondolja,  hogy valamennyi  képviselő hasonlóképpen van ezzel.  Nem érezte  azt,  hogy 
bárki  „leszólta”  volna  ezt  a  megállapodást.  Mindössze  az  hangzott  el,  hogy  az  eddigi  
együttműködés került papírra. 
A vitát ezzel lezárja és a megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1183 
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
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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:2013.jan.:31 15:03:01
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

19/2013. Kth.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitánysággal Együttműködési megállapodás megkötése

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Bács-Kiskun Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal  az  önkormányzati  rendészeti  szervek  (közterület-felügyelet-mezőőrség)  
tekintetében  -  ezen  előterjesztés  mellékleteként  csatolt  tartalommal  -  együttműködési  
megállapodást köt. A megállapodás aláírásával megbízza Kiskunhalas Város Polgármesterét.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Törőcsik Dávid Rendészeti Csoport vezetője
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Kiskunhalas Rendőrkapitányság vezetője, Mártírok útja 25.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

8 Új napirendi pont 15:03:08 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás 

30



Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Dr. Ferenczi Mária jegyző:

A múlt évben Pirtó Község Önkormányzatának és Harkakötöny Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jelezte, hogy közös hivatalt kíván létrehozni Kiskunhalassal. A képviselő-
testület  Kiskunhalason  döntött  az  elmúlt  évben  arról,  hogy  a  közös  hivatal  kialakítását  
Harkakötönnyel és Pirtóval megvalósítja. A megállapodást meg kell hozni a három település  
között. A közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására a jelen megállapodás  
azokat a kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, amelyek lényegesek ahhoz, hogy március 2-
ával  legkésőbb,  de  a  tervek  szerint  március  1-jével  a  három  település  egy  közös  
önkormányzati hivatallal és két településen lévő kirendeltséggel létrehozza a közös hivatalt és  
ennek a működtetésével az önkormányzatok munkáját segítse. 

Kérdések 15:04:56 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás tervezet elfogadásáról kéri a  
képviselők szavazatát. 

 No: 1184 
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:2013.jan.:31 15:05:09
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 
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20/2013. Kth.
Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás 

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 85.§-ában foglaltakra figyelemmel a  
Kiskunhalasi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozásáról  és  fenntartásáról  szóló,  az  
előterjesztés  mellékletében  szereplő  megállapodást  jóváhagyja,   felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Harkakötöny Község Önkormányzata,6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Pirtó Község Önkormányzata, 6414 Pirtó, Dózsa György u. 19.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Ismét egy kiosztott anyag fog következni, amit bizottságok nem tárgyaltak. Eltévesztette,  
köszöni a figyelmeztetést.

9 Új napirendi pont 15:05:14 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Csillagászati Obszervatórium 2013. évi programtervének 
elfogadása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:06:03 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  a  programterv  elfogadásáról  kéri  a  képviselők 
szavazatát. 
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 No: 1185 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 15:06:19
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

21/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Csillagászati Obszervatórium 2013. évi programtervének elfogadása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  260/2012.  Kth.  számú 
határozata  értelmében  elfogadja  a  Kiskunhalasi  Csillagászati  Obszervatórium 2013.  évre  
szóló  szolgáltatási  jegyzékét  (programtervét)  a  tervezett  havi  bruttó  250  ezer  forintos  
szolgáltatási díjtétellel. Egyben megbízza a Polgármestert, hogy a havi teljesülések igazolása  
után gondoskodjon a Szolgáltató részére a szolgáltatás díjának átutalásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Balogh István egyéni vállalkozó, szolgáltató, Kossuth u. 26. III./8.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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10 Új napirendi pont 15:06:41 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Halas-T Kft. tartozás átvállalásának engedélyezése és az ehhez szükséges 
tagi kölcsön nyújtása 

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Előzetesen  volt  egy  munkamegbeszélésük,  amit  nem  is  tudja  hogyan  minősítsen.  Ezt  
megelőzően  több  alkalommal  a  Halas-T  Kft.  felügyelő  bizottsága  az  elmúlt  hónapokban 
láthatóvá tette azt, hogyan is működik a távhőrendszer. A távhőrendszert az elmúlt év igen 
rázós  és  igen  kemény  megbeszélésekkel,  harcokkal  teli  hónapjai  után,  az  elmúlt  év 
augusztusában hozott  döntéssel,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  100 %-os  tulajdonba 
vette,  mind  a  hőtermelő  tevékenységet,  mind  a  szolgáltatási  tevékenységet.  A  hőtermelő 
tevékenységet a Halas-T Kft. végzi, a szolgáltatási tevékenységet a Halasi Városgazda Zrt.  
Ezzel kapcsolatban volt már egy előzetes napirendi pontjuk, ami formai kötelezettséget zárt  
le.  Ennél  véleménye  szerint  sokkal  fontosabb  a  távhő  rendszer  működtetése,  ennek  
mindennapi problémái, több, mint 1600 lakost, illetve ingatlant érint ez a tevékenység. Az  
elmúlt hónapokban, szeptember után a Halas-T Kft., a hőtermelő tevékenységet folytató cég  
eleget  tett  valamennyi  kötelezettségének.  A  Halas-T Kft.  az,  amelyik  átvállalta  a  korábbi 
szolgáltató rá engedményezett különböző kintlevőségeit. Sajnos ennek csak töredéke teljesült.  
Távolról  sem  teljesült  az,  hogy  a  szolgáltatás  folyamatos  végzéséhez  szükséges  pénzügyi  
feltételek előálljanak. Az elmúlt hónapokban, mind a Halas-T Kft., mind a Halasi Városgazda 
Zrt.  vezetői  a  saját  cégük  számára  próbáltak  olyan  hitellehetőségeket  elérni,  amely  a  
működést  folyamatossá  teszi.  Sajnos  a  cégek  helyzete  semmivel  nem  jobb,  mint  az  
önkormányzat pénzügyi helyzete. A bankok, pénzintézetek jellemzően elutasító választ adtak, 
bár  kezdetben  kedvezőnek  ítélték  meg  ezt  a  helyzetet.  A  működés  láthatóan  önmagában 
működőképes. A problémát alapvetően az jelenti, ami az elmúlt év folyamán derült ki, hogy a  
Halas-T Kft. olyan mennyiségű tartozást halmozott fel mind a gázszolgáltatóval, mind más  
cégekkel  összefüggésben,  amelyet  a  szolgáltatás  folyamatossága  érdekében  az  
önkormányzatnak  fel  kellett  vállalnia,  természetesen  a  Halas-T  Kft.  oldalára.  A  múlt  év  
augusztusi  tárgyalásaik  alkalmával  a  GDF  Suez  Zrt.  részéről  számszerűsítésre  került,  
mintegy 117 millió Ft-ot jelentett. Ezt követő hetekben, hónapokban a már elvégzett, de még 
ki nem számlázott tevékenységet illetően a GDF Suez Zrt. további több, mint 11 millió Ft-ot  
rögzített,  mint önálló tartozást,  amelyet  az elmúlt  hónapokban sem a Halas-T Kft.,  sem a  
Halasi Városgazda Zrt. nem volt képes sem kitermelni, sem előteremteni. Ez a függőség elég 
komoly problémát jelent a GDF Suez Zrt.-vel való kapcsolattartásban.
Hasonlóképpen kiderült az, hogy a Halasvíz Kft.-nek több, mint 8 millió Ft-os követelése van 
a  Halas  Távhő  Kft.-vel  szemben.  Ennek  a  számszerűsítése  szintén  az  elmúlt  hónapokban  
történt meg. Többszöri tárgyalások után sem jutottak olyan eredményre, amellyel igazából  
kezelni  lehetett  volna  ezt  az  adósságállományt.  A  Halasvíz  Kft.  többségében  Kiskunhalas  
város tulajdonában van, de több, mint 13 más önkormányzat is tulajdonosa ennek a cégnek.  
Önmaguk  számára  végülis  azt  lehet  mondani,  hogy  mindegy  melyik  zsebbe  teszik  ezt  a 
követelést,  de a többi  önkormányzattal  szemben viszont nem képviselhetik  azt,  hogy ezt  a  
tartozást valamilyen módon ne egyenlítsék ki. Valahol Kiskunhalas város lakosságát szolgálta  
ez a tevékenység. 
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Ez a két fennálló tartozás kb. 20 millió Ft többletet jelent ahhoz a közel 120 millió Ft-os,  
korábban már megismert GDF Suez Zrt.-s követeléshez képest, amely tartozásállománynak 
jellemzően a Halas-T Kft. kell, hogy eleget tegyen. A helyzet rendezésére az elmúlt hetekben,  
hónapokban sokszori tárgyalás után azt a megoldást látták célravezetőnek, hogy a tulajdonos  
önkormányzat további tagi kölcsönnel járuljon hozzá ezeknek az összegeknek a kifizetéséhez.  
Ez a tagi kölcsön összességében maximum 63 millió Ft-ot jelent,  amit havi bontásban, az  
aktuális pénzügyi helyzetnek megfelelően, különböző összegekben fog folyósítani a Halas-T  
Kft.  számára.  Ennek  hátterében  mind  a  Halasvíz  Kft.-vel,  mind  a  GDF  Suez  Zrt.-vel  
elindítottak,  illetve  folytatnak  olyan  tárgyalásokat,  amelyek  célja  az,  hogy  ezt  a  
tartozásállományt egyrészt megpróbálják csökkenteni,  másrészt olyan ütemezést érjenek el,  
ami az önkormányzat számára a lehető legkedvezőbb. 
Ez a több, mint 60 millió Ft, összességében 63 millió Ft jellemzően ebben az évben, ennek az  
évnek  az  első  felében  jelentkezik.  Az  első  félév  után,  július  1-je  után  teremtődik  arra 
jogszabályi  lehetőség,  hogy a jelenlegi  gázszolgáltatóval  új  szerződést  indítsanak,  nyilván  
kedvezőbb  feltételekkel,  vagy  ha  a  helyzet  úgy  hozza,  akár  szolgáltatót  is  váltsanak.  
Nyilvánvaló érdekük az, hogy ez a tartozás ebben az évben az utolsó fillérig ki legyen fizetve.  
Kéri  a  képviselő-testület  felhatalmazását  arra,  hogy  ezt  a  tagi  kölcsönt  a  Halas-T  Kft.  
megkaphassa,  ebből,  ahogy  említette,  a  tárgyalások  során  kialakuló  ütemezésben  és  
nagyságrendben  a  tartozásokat  kifizesse  és  az  ezt  követő  féléven  belül  ugyanakkor  
kötelezettséget vállaljon a Halas-T Kft., hogy ezt a tagi kölcsönt visszafizesse. 
Mind a Halas-T Kft.  ügyvezetője,  mind a számára kér  felhatalmazást  azzal kapcsolatban,  
hogy  a  Halas  Távhő  Kft.  által  ki  nem  fizetett,  de  korábban  megállapodásban  rögzített  
függőségeket  minden törvényes  eszközzel legyen lehetőségük behajtani.  Meg kell  jegyezze,  
bár a nyílt ülés elején néhány szóban említette, hogy a zárt ülésen hozott döntés értelmében  
Molnár Ferenc vezérigazgató a holnapi naptól már, mint a Halas-T Kft. ügyvezetője kezdi 
meg a munkáját, ebben a minőségében van most jelen.
Több  előterjesztésnél  megtette,  felhívja  mindenki  figyelmét  arra,  hogy  ez  a  tagi  kölcsön 
biztosítás,  illetve  ezek  a pénzügyi  manőverek,  amelyek  lezajlanak,  semmilyen  szinten nem 
érintik a lakosságot. Véletlenül se gondolja azt bárki, hogy ezt a korábbi években felhalmozott  
tartozásokat valamilyen módon is a lakosságra, vagy a szolgáltatás igénybevevőkre fogják 
áthárítani. Ez garantáltan nem így lesz. Az önkormányzat, illetve a cégei fogják a következő  
évek  során  ennek  a  fedezetét  előteremteni,  jellemzően  abból  a  forrásból,  amit  az  állam 
biztosít a működésre.

Kérdések 15:16:24 

Jekő Attila képviselő : 

Jelenleg mekkora a lakossági kintlévőség?

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:

Inkább nagyságrendi számokat tud mondani, mert mindennap kicsit változik. 41 millió Ft-tal  
vették át ez a tartozásállományt a Halas-T Kft.-től és tudomása szerint 38 millió Ft körül  
járnak. Sajnos volt olyan is, amikor vissza kellett fizetniük bizonyos összegeket, amikor az 
éves  elszámolások  vannak.  Kiadták  természetesen  egy  követeléskezelő  cégnek  ennek  a 
behajtását,  akik  folyamatosan  végzik  ezt  a  tevékenységet.  Egyelőre  még  nem  nagy  
nagyságrendű,  de  már  látható  jelei  vannak  annak,  hogy  elindultak  részletfizetési  
megállapodások, csak ennek az időbeli elhúzódása a probléma. A mostani számlák is terhelik  
a lakosokat, valamint a korábbi tartozások. Nem várható el, hogy mindkettőt kifizessék. Úgy  
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gondolja, hogy félév környékén, amikor nem terheli őket teljes mértékben a mostani fűtés,  
akkor ez talán javulni fog, de most még 10 % jött be körülbelül. 

Hozzászólások 

Jekő Attila képviselő : 

Azért  szeretne  szólni,  mert  a  Halas-T  Kft.  felügyelő  bizottságában  is  részt  vesz  és  van 
szerencséje ismerni ezt az ügyet jó ideje. A felügyelő bizottság rendszeresen és még azon túl  
is, ha olyan ügy van, összejött és beszélt ezekről a kérdésekről. Azt látja, hogy ez egy nagyon  
bonyolult  ügy  volt,  de  most  már  látják  a  fényt  az  alagút  végén.  A  tulajdonviszonyok  
rendeződni látszanak és ez az utolsó tőkeinjekció, ami véleménye szerint talpra állíthatja az  
egész  rendszer  napi  működését.  Hosszútávon  egy  átfogó  korszerűsítési  program  az,  ami  
megoldhatja  a  kérdést.  A  decemberi  hónapban  már  kicsi  plusszal,  3  millió  Ft-tal  zárt  a  
Halas-T Kft. Lát arra esélyt, hogy normál működés esetén a cég vissza tudja fizetni ezt az  
összeget. Nem véletlenül kérdezett rá a kintlévőségekre. A 38 millió Ft rengeteg. Ha ennek a  
töredéke  bejönne  a  lakosság  irányából,  akkor  az  önkormányzatnak  nem  kellene  ennyit  
segítenie.  Érti,  hogy  ez  nem közvetlenül  a  lakosságot  érinti,  de  a  bevételek  egy  részét  a  
lakosság és  a  cégek  adják be,  tehát  valahol  csak érinti.  Sokan kérdezik  tőle,  hogy miért  
minden lakó fizeti meg a távhővel ellátott lakások konszolidációját, úgy hogy a kintlévőségek  
nem nagyon csökkennek. Felhívná a figyelmet arra, hogy ennek a fizetési morálnak a jövőben  
javulnia kell. Lehet, hogy ez fájdalmas lesz a cég részéről és az előző cég nem fektetett elég  
hangsúlyt,  de  így,  hogy  az  önkormányzatba  beemelték  a  dolgot,  a  problémát,  az  előző  
adósságokat, látnia kell a lakosságnak, ha nincs meg a fizetési morál, a két cég képtelen lesz  
talpon maradni, mert az önkormányzat forrásai végesek. Ez a kölcsön legutolsó nagy tett az  
önkormányzat  részéről.  Nem tud többet  segíteni.  Amikor  ez  a  szám először  eléjük  került,  
felhördültek mindannyian, mert ez egy horribilis összeg. Azt gondolja, hogy most meg kell  
tenniük ezt a lépést, hogy konszolidálják ezt a helyzetet és a rendszert.

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

A  távhőszolgáltatást  végző  magáncég  1999-ben  kezdte  el  ezt  a  tevékenységét  és  ahogy 
hallották, az egész 2012. szeptember 1-jéig tartott. Hosszú évekről beszélnek. 
Több tízmillió forintos vagyoni veszteség érte a várost. Úgy gondolja, hogy e két dolog között  
meglehetősen szoros az összefüggés. Nem kell nagy képzelőtehetség ahhoz, hogy kitalálják,  
kinek is a felelőssége az egész távhőbotrány.  Nagyon várták ezt a napirendet,  mert olyan  
hírek voltak, hogy a mai ülésen szavazni fog arról is a testület, hogy történik-e valamilyen  
feljelentés ebben az ügyben, vagy legalább annyi gesztust megtesznek a lakosság felé, hogy  
néven lesznek nevezve azok a felelősök, akik ezt helyzetet előidézték. Továbbra is azt várják,  
hogy ez az ügy, ami nyilvánvalóan nagy vagyonvesztéssel járt, nem lehet más, mint afféle ügy,  
amit az igazságszolgáltatás útjára kellene vinniük.

Jekő Attila képviselő : 

Folytatva dr. Skribanek Zoltán képviselő gondolatát, a határozati javaslat 5. pontja, ha nem 
is ennyire direkten, de ezt tartalmazza. Felhatalmazzák a Polgármester urat, hogy a Halas  
Távhő Kft.-vel  volt  egy  megállapodásuk  egy  elég  komoly  vételár  összegről,  hogy  minden  
törvényes eszköz igénybevételével érvényesítse. Véleménye szerint ezzel olyan lehetőséget kap 
Polgármester úr, hogy mindent latba vetve rendezze ezt a részt. Akkor, amikor átvették ezt a  
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tartozásállományt,  ez keményen a csomag része volt,  hogy onnan vártak bevételeket.  Nem  
lehetnek annyira nagyvonalúak, hogy erről lemondanak. Meg kell próbálni érvényesíteni. A  
frakciójuk mindig is azt mondta, hogyha történtek olyan dolgok, amely büntetőjogi kategória,  
akkor természetesen ez ügyben is lépni kell. A felügyelő bizottság tagjaként az üléseken erre  
vonatkozó  adat,  tény  nem  került  napvilágra,  ez  irányba  nem  is  indultak  el  különböző  
mozgások, de a lehetőség megvan jogilag arra, hogy minél több követelésüket érvényesítsék a  
Halas Távhő Kft.-vel szemben.

Nagy Péter képviselő:

Nem  tud  elmenni  amellett,  hogy  ne  hozza  szóba,  nagyon  nagy  felelőssége  van  az  
önkormányzatnak, ennek és az előző testületnek is. Nagyon sok olyan dolog, amit már menet  
közben rendezni lehetett volna, nem került rendezésre. Hosszú éveken keresztül nem fizettek  
bérleti díjat. Egy eseti bizottság is működött, ami 2011. októberében letett egy szakvéleményt,  
amiben egyértelműen le volt írva, hogy a bérleti díjat nem fizetik, ami először 10 %, majd 5 %  
volt. Ez éveken keresztül nem lett befizetve. Az önkormányzat felé nagy összegű adóssága is  
fennáll. 
A másik dolog, hogy a kintlévőségek esetében hathatós lépések nem történtek. Ezeket ennyi év  
után milyen eszközökkel lehet egyáltalán bevasalni. Maga az a tény, hogy éveken keresztül 
óriási kintlévőségeket halmozott fel a Halas-T Kft., ebben nagyon komoly felelőssége van az  
önkormányzatnak. Ha nagyobb odafigyelés történt volna és 2011-ben, amikor ez az anyag  
elkészült, akkor el lett volna indítva, akkor sok tízmillió forintot megtakaríthattak volna. Azért  
igyekezett ezt elmondani, mert ez a dolog is fennáll. 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:

Kétségtelenül  sok  minden  felmerült.  Nem  húzva  az  időt,  talán  egy-két  tényről  szeretne  
beszámolni. Maximálisan egyetért Jekő Attila képviselővel. 
Az egyik része ennek pénzügytechnikai dolog és ebben teljesen igaza van. Most már, mint a  
Halas-T  Kft.  ügyvezetője  fogja  kérni  a  képviselő-testület  segítségét,  amikor  ez  a 
pénzügytechnikai  csomag valóra válik,  amikor majd el  kell  helyezni  távhőből kilakoltatott  
emberek zömét, amire a Halasi Városgazda Zrt. próbál felkészülni. Amikor olyan emberek  
kerülnek  ki  ezekből  a  lakásokból,  akik  képtelenek  fenntartani  ezeket.  Ez  körülbelül  20 
családot  érint.  Március  31.  után  várható  az,  hogy  az  önkormányzatnak  biztosítania  kell  
kisebb lakásokat,  vagy átmeneti  elhelyezési  lehetőséget  azoknak,  akik nem fizetik  ezeket  a 
dolgokat.  Amikor  ez  a  szociális  rész  jön,  akkor  maximálisan  kéri  a  segítségüket,  hiszen 
cégvezetőként  a  pénzügyi  behajtás  a  feladatuk,  viszont  szociális  feladatokat  a  cégek  nem 
tudnak felvállalni, ha az önkormányzat nem áll melléjük. 
Nagy Péter képviselőnek igaza van, azt látták, amikor szeptember 1-jével átvették, hogy nem 
történt meg a kintlévőségek folyamatos figyelése,  ami az esetben szükséges. Legalább 200 
esetben a papírok sem voltak  meg. El  nem tudják hinni,  hogy milyen irathalmazt kaptak,  
amiben  a  behajtó  cég  is  jó  ideig  kereste  a  dolgokat,  hogy  mi  a  jogalapja  ezeknek  a  
tartozásoknak, mégha ki is vannak mutatva. Nagyon jól tudják, hogy egy tartozást nem lehet  
úgy behajtani, hogyha bizonylatokkal és egyebekkel nem támasztják alá. Egy tartozás nem 
úgy  keletkezik,  hogy  szólnak  a  szomszédnak,  tartozik.  Számlák,  megalapozottság  és  
mindenféle dolog hiányzott ebből a rendszerből. Ettől függetlenül ő is azt mondja, amit Jekő  
Attila képviselő, hogy minden forint behajtása javítani fogja a helyzetet, amit ők meg fognak  
tenni. 
Reflektálna Polgármester úr hozzászólására.  A szolgáltató vezetőjeként  egyértelműen meg 
tudja  mondani,  hogy  a  lakosság ebben  a  dologban semmi  szín  alatt  nem fog  ezekben  a  
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terhekben részt venni.  A távhő 2008 óta hatósági áras, ehhez az önkormányzatnak semmi  
köze. Az elfogyasztott mennyiség és az egységárnak a szorzata képzi az árat. Ebbe nem lehet  
ilyen  dolgokat  betenni.  Nem  a  lakosság  fizeti  meg  a  terheit,  hacsak  úgy  nem,  hogy 
visszamennek Ádámhoz és Évához, hogy amiért az önkormányzat most jót áll, az adó és egyéb  
dolgokban ott  van.  Innentől  kezdve  fontos  az,  hogy  minél  több pénzt  visszaszerezzenek  a 
Halas Távhő Kft.-től. 
Legnagyobb tanulságnak és bajnak azt tartja, hogy az önkormányzat 1996-ban privatizált egy 
szolgáltatást. Ez önmagában még rendben lett volna, hiszen bérleti díjat állapított meg stb.  
1999-ben viszont a vagyon egy részét is privatizálta és úgy gondolta, hogy működhet úgy egy  
vagyon, hogy fele részben magánembereké, fele részben pedig az önkormányzaté. Ez bukott  
meg  véleménye  szerint  2010-2011  környékén.  Ekkor  a  rendszert  néhány  magánember,  
bármilyen jó szándékú, vagy rossz szándékú, nem képes működtetni. Az igazi veszteséget ott  
látja, hogy elmaradtak a fejlesztések. Jelenleg a távhő rendszer legnagyobb problematikája  
az,  hogy  a  szolgáltatás  minősége  csorbul,  hiszen  nem  tudnak  úgy  szolgáltatni,  ahogy  
korszerűen  a  XXI.  században  meg  lehet  valósítani.  Egyik  helyen  túlfűtés,  másik  helyen  
alulfűtöttség  van.  Az  önkormányzat  következő  feladata  az  lesz,  hogy  bármilyen  nehéz,  
pályázatokon  részt  véve  olcsóbb  energiaforrással  és  egy  szabályozottabb  rendszerrel  
szolgálja ki a lakosságot, mert másképp a távhő rendszer nem lesz működőképes. Azt mondta,  
hogy ezt a dolgot egy-két év alatt meg lehet valósítani, hiszen az állam kiírta a pályázatokat,  
ahol  egész  magas  intenzitással  lehet  ezekre  pályázni.  Véleménye  szerint  ha  ezeket  
megvalósítják, javulni fog a távhő rendszer állapota. Bármilyen dolog, ami még felmerül a 
távhővel kapcsolatban, egy tanulsága van, olyan privatizációt, amit 1999-ban és 1996-ban  
végrehajtott, mégegyszer nem lehet csinálni. Be lehet vonni ebbe a rendszerbe magántőkét, de  
korrekten és lehetőleg olyan hányadban, amivel az önkormányzati  felelősség és ráfigyelés  
meg tud valósulni. Csak olyan mértékben lehet ezt megcsinálni mindféleképpen. 

Gyovai István polgármester:

Még két mondatot szeretne hozzáfűzni a dologhoz. Sok éves, alapvetően magánműködtetés  
után  közel  2  éves  folyamat  volt  az,  amíg  eljutottak  oda,  hogy  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzata  tulajdonába  vegye  és  működtesse  a  távfűtési  rendszert.  Tették  azt  olyan  
módszerekkel,  ami  után  minden  elvárásuk,  reményük  abba  az  irányba  haladt,  hogy  
rendezhető a viszony a korábbi üzemeltetővel és a korábbi üzemeltető valóban készséggel  
fogja végrehajtani azokat a teendőket, amelyeket háromoldalú, illetve többféle szerződésben 
is rögzítettek. A képviselő-testület is döntött ezekről a megállapodásokról. Szeptember 1-jén  
vette át az önkormányzat, a Halasi Városgazda Zrt. a működtetést. Öt hónap telt el. Ahogy  
Jekő Attila képviselő is említette, a felügyelő bizottság 2-3 hetente ülésezett annak érdekében,  
hogy  az  átmenet  minél  zökkenőmentesebb  legyen  és  minél  kevésbé  legyen  érezhető  a  
lakosságnak, hogy milyen súlyos pénzügyi problémák vannak. 
Az említett együttműködés sajnos nem jött létre. Öt hónap eltelt, most kénytelenek egy újabb  
minőségi szakaszt megnyitni. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat igenis követeli és mindent 
elkövet annak érdekében, hogy a korábbi tartozásokat megszerezhesse, illetve olyan pénzügyi 
helyzetet hozzon létre, s erre utal a határozati javaslat utolsó pontja, hogy minden törvényes  
eszközzel  behajtsa  azokat  a  tételeket,  amelyek  szükségesek  a  működéshez.  Ehhez 
természetesen,  ahogy már elhangzott,  a Városgazda Zrt.  igénybevesz  behajtócéget  is,  ami 
igen komoly kintlevőség rendezésére nyújt lehetőséget. Véleménye szerint a rendesen fizető  
polgáraik számára lesz egy megnyugtató helyzet, amikor ez a rendszer végképp tisztává fog  
válni és egyértelműen működőképessé. Ehhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását az előttük  
lévő határozati javaslatot elfogadásával.
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 No: 1186 
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:2013.jan.:31 15:34:10
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

22/2013. Kth.
A  Halas-T.  Kft-nek  tartozások  átvállalásának  engedélyezése  és  az  ehhez  szükséges  tagi  
kölcsön nyújtása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2012. augusztus 6-án meghozott 191/2012. Kth.  
számú határozatában megfogalmazott elvi döntésének megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a 
Halas-T.  Vagyonhasznosító  Kft.  (6400  Kiskunhalas,  Kuruc  vitézek  tere  22/A)   az  eredeti  
elképzeléseknek  megfelelően  átvállalja  a  Halas-Távhő  Kft.-nek  a  2012.  augusztus  havi  
gázfogyasztásból eredően a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. felé fenálló 11.253.241.-
Ft összegű tartozását.

2.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Halas-T.  
Vagyonhasznosító  Kft.  (6400  Kiskunhalas,  Kuruc  vitézek  tere  22/A)  átvállalja  a  korábbi  
szolgáltató  Halas-Távhő  Kft.-nek  a  HALASVÍZ  Kft.  felé,  a  2012.  augusztus  31.  napjáig 
felhasznált ivóvíz díjtartozásból eredő 8.137.493.-Ft összegű tartozását.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata legfeljebb 63.000.000.- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a  
Halas-T Kft. számára a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. és a HALASVÍZ Kft. átvállalt  
követeléseinek teljesítésére. A tagi kölcsön nyújtása részletekben történik 2013. február 5. és  
2013. június  05.  napja között  a szolgáltatókkal  kötendő megállapodások függvényében.  A 
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Halas-T Kft. a tagi kölcsönt az utolsó részlet folyósításától számított 6 hónapon belül köteles  
visszafizetni.

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Halas-T Kft.  
ügyvezetőjét  a  GDF  Suez  Magyarország  Zrt.  és  a  HALASVÍZ  Kft.  követeléseinek  
megfizetésének  legkedvezőbb  módjára  és  ütemezésére  vonatkozó  megállapodások 
tárgyalásaira és aláírására.
 
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Halas-T Kft.  
ügyvezetőjét,  hogy  a  Halas  Távhő  Kft-vel  2012.  augusztus  2-án  kötött  megállapodásban 
rögzített követeléseket valamennyi törvényes eszköz igénybevételével érvényesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Halas-T Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

11 Új napirendi pont 15:34:16 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  Thorma  János  Múzeum  által  beadott  Magyarország-Szerbia  IPA 
Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program  „Városok  a  pusztán”  megnevezésű,  
HUSRB/1002/212/083/01 számú pályázat

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:

2013. január 1-jétől jogszabályi változások miatt került a Thorma Múzeum önkormányzati  
fenntartásba. Ezzel egyidejűleg kötelezettségeket is kénytelen átvenni, többek között az IPA 
pályázati kötelezettséget. A felénél jár a múzeum a pályázattal. Ez a szabadkai múzeummal 
megvalósuló,  határokon  átnyúló  szakmai  együttműködésre  beadott  pályázat,  aminek  a 
finanszírozása 95 %-os intenzitású. 5 % önrész bevállalásával jár ez a pályázat, ez azonban  
2013. január 1-jétől fennmaradó pályázati részre vonatkozik, nem a teljes pályázati összegre, 
ami 119 ezer Euró. Ez az, amivel a Thorma János Múzeum részese ennek a pályázatnak. 
Az előterjesztés szerint egy egyszeri hozzájárulást igényel a pályázat lebonyolítása. 31.500 
Euró,  azaz  10 millió  Ft  körüli  támogatással  a  pályázat  befejezéséig  a továbbiakban már 
utófinanszírozással működtethető, tehát további önkormányzati beavatkozást jelenlegi tudása 
szerint nem igényel.

Kérdések 15:36:22 

Gyovai István polgármester:
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Körükben tartózkodik Szakál Aurél múzeumigazgató is, amennyiben olyan kérdés merül fel.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

A  bizottsági  ülésen  meglehetősen  hosszan  vitatkoztak  erről  a  témáról  is.  A  bizottsági  
tagokban leginkább az fogalmazódott meg kérdésként, hogy a környezetváltozások kapcsán a 
városhoz  visszakerült  a  múzeum  és  amikor  erről  döntöttek,  akkor  20-21  millió  Ft-ot  
fenntartási költségről beszéltek. Ahhoz képest eltelt 3 hét és előttük van egy 10 millió Ft-os 
történet, amit oda kellene adniuk. 
A Múzeumigazgató úrtól kérdezi, hogy van-e még olyan pályázat, ami folyamatban van és a  
következő hetekben, hónapokban segítséget igényel? A kiindulóalap az, hogy pénzük nincsen,  
bár minden ülésen néhány 10-100 millió Ft-ról döntenek, amit megelőlegeznek. Ez is kisebb  
tétel,  amiről  azt  gondolja,  hogy  a  korrekt  az  lett  volna,  ha  valaki  legalább  tájékoztatás  
szintjén mondta volna, hogy ez várható.

Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:

November  29-i  testületi  ülésen  döntött  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  
múzeumalapításról.  Az  akkori  előterjesztésben  is  jelezték,  hogy  az  IPA  pályázattal  
kapcsolatban  kötelezettségvállalás  szükséges,  ugyanis  ez  egy  folyamatban  lévő  pályázat.  
November  közepén  az  önkormányzat  még  nem  volt  abban  a  helyzetben,  hogy  az  IPA 
pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat pontosítsa. Szeretné hangsúlyozni, hogy az  
akkori előterjesztésben visszakereshetően szerepel a kötelezettségvállalás előrejelzése.

Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója:

Egy kicsi pontosítást mondana. Ez egy 30 millió Ft-os pályázat, melynek 5 % az önereje, ami  
1,5 millió Ft. A 10 millió Ft egy rövidtávú hitel. Nem 10 millió Ft-ot kell a pályázathoz adni,  
hanem rövid távon hitelezni és a nagy részét visszakapják. Nem 10 millió Ft, hanem sokkal  
kevesebb lesz.
Nincs másik rejtett akna. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Az utóbbi mondat nagyon fontos volt. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Ennek a projektnek az eredeti gazdája a mezei  
önkormányzat, aki eddig fenntartotta az intézményt. Amennyiben a város önkormányzata úgy  
dönt, hogy nem kívánja ennek a pályázatnak a folytatását felvállalni, akkor nyilván az eredeti  
gazdánál, a megyei önkormányzatnál marad ennek a feladata. Ebben a helyzetben nem hiszi,  
hogy a megyei önkormányzat vállalná a folytatást.  Emlékezete szerint a címében is benne 
szerepel, hogy Szabadka városával történik az együttműködés.  Amennyiben meghiúsulna a 
döntésük miatt, véleménye szerint egy számukra nagyon fontos önkormányzat, egy magyar  
település életét is befolyásolnák. Úgy hiszi, hogy nem szabad ezt felvállalniuk, éppen ezért  
kéri a testület jóváhagyó szavazatát.

 No: 1187 
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:2013.jan.:31 15:41:03
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

23/2013. Kth.
A  Thorma  János  Múzeum  által  beadott  Magyarország-Szerbia  IPA  Határon  Átnyúló 
Együttműködési  Program  „Városok  a  pusztán”  megnevezésű,  HUSRB/1002/212/083/01 
számú pályázat

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2013. január 1-jétől való további részvételét a  
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program „Városok a pusztán”  
megnevezésű, HUSRB/1002/212/083/01 számú pályázaton, és vállalja  az ezzel  kapcsolatos  
pénzügyi kötelezettségek teljesítését.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
Szakál Aurél Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma mb. igazgatója,  
Köztársaság u. 2.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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12 Új napirendi pont 15:41:09 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ által benyújtott TÁMOP-3.2.13-12/1-
2012-0289 sz. „Játszom ennen életemmel” c. pályázat támogatói okiratának jóváhagyása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:41:32 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja.  Ebben  a  pályázatban  az  önkormányzat  már  egy 
alkalommal  az  elmúlt  év  végén  az  önkormányzat  már  jóváhagyólag  döntött.  A  jelenlegi  
konstrukcióban láthatóan egy 100 %-os pályázatot nyert meg a Művelődési Központ Np. Kft.  
24  millió  Ft  összegben.  Nem  kis  pénzről  van  szó.  Az  Ügyvezető  úr  nyilatkozattal  is  
hozzájárult, miszerint a projekt finanszírozása az önkormányzat részéről semmilyen pénzügyi 
segítséget nem kíván, mert előlegből meg tudják oldani. 
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1188 
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:2013.jan.:31 15:42:29
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

24/2013. Kth.
A  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  által  benyújtott  TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0289  sz.  
„Játszom ennen életemmel” c. pályázat támogatói okiratának jóváhagyása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  270/2012  Kth.  sz.  határozatával  engedélyezett  
fenntartói  nyilatkozat  alapján  a  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  
Közművelődési  Np.Kft  által  beadott  TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0289  sz.  „Játszom  ennen 
életemmel”  c.  pályázat  támogatási  szerződésének  aláírását  engedélyezi  azzal,  hogy  a  
pályázat egészének lebonyolításához pénzügyi támogatást nem nyújt, azt teljes egészében és  
folyamatában a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Np.Kft-nek 
kell finanszírozni.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
Király  Gábor  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Np.Kft  
ügyvezetője, Bokányi D. u. 8.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

13 Új napirendi pont 15:42:36 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  kiskunhalasi  kulturális  és  közgyűjteményi  intézmények  átszervezése 
kapcsán az új struktúra felállítása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Bízik benne, hogy nem szerencsétlen a 13-as szám. 
Valamennyien  tisztában  vannak  az  előterjesztés  tartalmával,  azonban  néhány  szót  
ismertetésképpen  elmondana.  Az  elmúlt  év  novemberében hozta  a képviselő-testület  azt  a  
döntést, hogy a közművelődési területen működő intézményeket, gazdasági társaságokat egy  
új  koncepcióban  integrálni  fogja.  Ezt  megelőzően  már  számos  alkalommal  tárgyalta  a  
képviselő-testület  a  közművelődés  átalakítására  vonatkozó  kezdeményezéseket,  korábban 
különösebb eredmény nélkül. A novemberi testületi döntés volt az, ami végsősoron elindította 
ezt  a  folyamatot.  Ezt  megelőzően  számos  tanulmány,  szakmai  állásfoglalás  történt  ezzel  
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kapcsolatban.  Több alkalommal vita  tárgya volt  az,  hogy gazdasági  társaság formájában  
célszerű, vagy sem működtetni bizonyos területet. Az elmúlt hónapok egyértelmű eredményei  
alapján azt  lehet  mondani,  hogy érdemes megőrizni a gazdasági társasági formát néhány 
intézmény tekintetében. 
Az előterjesztés ezen részét fel is olvasná. A Művelődési Központ gazdasági társaságán belül  
maga a  Művelődési  Központ,  a  Végh Kúria,  a  városi  sportpálya,  valamint  a  filmszínház  
működne. Intézményi keretek között érdemes megtartani a többi közművelődési intézményt.  
Thorma János Múzeum, Csipkeház, Tájház, Boróka Civilház, mint kiállítási terület, valamint  
a szélmalom és a Martonosi Pál Városi Könyvtár.
Az  előkészítés  során  a  Csipkeház,  mint  kiállítási  terület  került  bevonásba  ebbe  az 
intézménybe. Kiállítási terület,  ahol az intézményen belül folyó, ide kapcsolódó események  
helyszíneként a Csipkeház teret nyújt.  A Halasi Csipke Közalapítvány működését kezdettől  
fogva a megbeszéléseik alapján ebbe a körbe nem vonják bele. Az alapítvány továbbra is  
változatlan formában működne. 
A könyvtár esetében már az előző döntésük értelmében minisztériumi állásfoglalást kértek,  
ami  tudomása  szerint  a  mai  napig  nem érkezett  meg,  bár  az  ide  vonatkozó  előírások  a  
minisztériumot  30  napon  belüli  válaszadásra  kötelezik.  Számos  formában  próbálták  a  
minisztériumnál  elérni  ezt  a  véleményt,  sajnos  nem kapták  meg.  Bízzanak benne,  hogy  a  
következő napokban a könyvtár esetében egyértelmű lesz a helyzet. 
Ilyen formán készült az előterjesztés, ezekkel a szándékokkal. A bizottsági üléseken láthatóan 
más vélemények, illetve elképzelések is napvilágot láttak. 

Kérdések 15:47:00 

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Ez is már vagy másfél éve előttük van, hogyan kellene "átgyurmázniuk" az intézményeiket és  
kulturális  színhelyeiket.  Az előterjesztésben előkerült  a Boróka Civilház,  a  Végh Kúria,  a 
Tájház. Tudják azt, hogy bő egy évvel ezelőtt a Boróka Civilházból azért próbálták a civileket  
más helyre eltanácsolni, mert 12 millió Ft-os költségvetés volt és nem tudják azt biztosítani az  
ott dolgozók bérét és az energiaszámlákat se. Egy-egy kiállítóhelyen ma is minimálisan megy 
a fűtés, megint azért, mert nincs rá pénz. 
Az  Osztályvezető  úr  a  bizottsági  ülésen  elővezette,  hogy azért  kerül  a  Boróka Civilház  a 
múzeum kötelékébe, mert a Halas Galéria kiállítási anyagai ott lennének állandó kiállítással.  
Újra felvetődött  benne,  hogy rendben van az  átalakítás,  de honnan lesz  rá pénzük,  hogy 
működtessék, hiszen egy évvel ezelőtt ezért próbáltak rá lakatot tenni, amit halkan megjegyez,  
hogy szerencsére nem sikerült. 
A kérdés az, hogy a nagy átalakítások közepette számításokra került-e sor, hogy mibe fog ez 
nekik  kerülni?  Nem kívánják  kicsinyíteni  a dolgok fontosságát.  Fontosak ezek,  mert  nagy  
gondolkodók szerint a város ettől város. Véleménye szerint ezek is hozzátartoznak. 
Néhány számot  szeretne  kérdezni.  Vagy  megint  csinálnak  valamit  és  ha  látják,  hogy  kell  
megint 20 millió Ft, akkor tegyék hozzá, mégse csukják be. Történt-e ilyen? 

Pajor Kálmán képviselő:

Vannak-e számítások arra, hogy a Végh Kúria fenntartása energetikai és egyéb szempontból  
éves viszonylatban mennyibe kerülne, ha az lenne a civilház, mert erről is szó volt.  Össze  
kellene  esetleg  hasonlítani  az  Ady  Endre  u.  3-mal,  hogy  melyik  működtethető  
gazdaságosabban. 
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Jekő Attila képviselő : 

Úgy tudja, hogy a Boróka Civilház korábban kiállítóhelyként üzemelt, mielőtt civilház lett és  
utána kerültek megfelelőbb helyszínre,  a Végh Kúriába a képek.  Ha jól  érti,  oda akarják 
visszatenni,  ahonnan  jó  pár  évvel  ezelőtt  elvitték,  hogy  más  helyszínen  jobb  helye  lesz.  
Abszolút nem érti, hogy mitől jobb az a hely, ahonnan korábban elvitték, mert nem alkalmas  
erre a feladatra.

Gyovai István polgármester:

Próbál választ adni, de Osztályvezető úr is ki fogja egészíteni. Abszolút részletes számítások  
nem készültek, mert most vannak a költségvetés készítés időszakában. Ez arra ad alkalmat,  
hogy  a  város  egészét  lássák.  Sajnos  azt  kell  mondania,  hogy  akkor,  amikor  az  állami  
támogatások jellemzően nem növekszenek, sőt elvonások történnek az állam részéről, nincs  
jobb helyzetben a város önkormányzata. Ez a fajta integráció, s így fogalmazott a korábbi 
hónapok  tárgyalásai  alkalmával  is,  egy  újfajta  és  véleménye  szerint  logikus  szakmai  
szempontok alapján állt össze. 
Lehet, hogy egy kicsit csapongani fog, de Jekő Attila képviselőnek is választ ad. 
Kezdettől fogva az alapszempont a Végh Kúriában lévő gyűjtemények behozatalában az volt,  
s ezt a véleményt nem az utóbbi 1-2 évben alkotta a város önkormányzata és sokan mások  
sem, sajnos a városközpontból,  mégha nem is  nagyon, de kiesik.  Nincs abban a földrajzi  
környezetben  ahol  általában  mozognak  akár  a  városi  lakosok,  akár  az  ide  látogató  
érdeklődők. Viszonylag nehezen lehet megtalálni. Kétségtelen, hogy ez néhány óriásplakáttal  
lehet, hogy rendezhető lenne. Ettől függetlenül, mint kiállítási helyszín nincs abban a városi  
centrumban, ami igazából látogatott.
Annak  épületnek  is,  mint  a  Boróka  Civilháznak  is,  szüksége  van  fűtésre.  Pillanatnyilag  
pénzügyi nehézségek miatt ez a fűtés sem itt, sem ott nem megy teljes üzemmel. Ez azt jelenti,  
hogy az itt jelenlévő kiállítási anyagok, gyűjtemények félő, hogy károsodhatnak. Egy olyan 
helyszínt  érdemes találni,  hogy folyamatos  kezelés  történhessen.  Kiállítási  helyszínként  az 
elmúlt hónapokban több alkalommal felmerült, hogy a Boróka Civilház nem alkalmas, mert  
sok az ajtaja és az ablaka. Szerinte ez egyszerű eljárásokkal megoldható tétel. Az az épület  
legalább annyira alkalmas lehet, mint volt a Végh Kúria. Ugyanakkora a Végh Kúria kerttel,  
udvarral  rendelkező,  sőt  a  háttérben  ott  van  a  Tájház  is,  szintén  szabad  területtel,  ami  
jelenleg  is  és  a  későbbiekben  is  civil  rendezvények  számára  messzemenően  alkalmas.  
Mindenki nagyon jól tudja, hogy igen rangos események történnek a Végh Kúriában civilek  
rendezésében,  ami  nem feltétlenül  van hasznára az  ott  kiállított  gyűjteményi  anyagoknak.  
Ezzel nem azt akarja mondani, hogy a jelenlévők károsítják, de egy vacsora rendezése nem 
feltétlenül hasznos az ott lévő festmények számára.
Véleménye  szerint  és  sokak  szerint  ez  a  helycsere  a  lehető  legalkalmasabb  arra,  hogy  a 
gyűjteményeiket  minél szélesebb kör számára be tudják mutatni,  egy földrajzi centrumban  
elhelyezve,  illetve  a  civilek  számára  az  ő  tevékenységükhöz  leginkább  alkalmas  ingatlant  
tudjanak biztosítani.
A  helycserével  a  civilek  több  támogatást  nem  tudnak  kapni.  A  város  ezzel  jobb  anyagi  
helyzetbe nem fog kerülni. Mint ahogy a Boróka Civilházban jelenleg is, a Végh Kúriában is,  
annak az igénybevételéhez véleménye szerint a civilek mégha nem is 100 %-os mértékben, de 
valamilyen költségátvállalással hozzá tudnak járulni. 
Szóba került az Ady E. u. 3. szám alatti ingatlan is, hogy esetleg összehasonlítanák. Több  
éven keresztül a Bóbita Óvoda felújítása alkalmával egy ideiglenes helyszínként szolgált az  
óvodások számára. Ez közel egy évig tartó időszak volt. Az épület igénybevételéhez szükséges  
átalakítások  akkor  lezajlottak.  Óvodai  működtetésre  alkalmas  berendezési  tárgyak,  
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burkolatok és egyéb átalakítások készültek ebben az épületben. Alig telt el 1-1,5 év, a város  
bölcsőde felújítása alkalmával  a bölcsőde költözött  szintén ideiglenesen ebbe az épületbe,  
ugyanezeket  a  berendezési  tárgyakat,  burkolatokat  használva.  Pillanatnyilag  ez  az  épület  
minden  lehetőséget  tartalmaz  arra,  hogy  akár  óvodai,  akár  bölcsődei  elhelyezést  tudjon  
biztosítani.  Mindannyian  tisztában vannak azzal,  hogy  2014.  szeptember  1-től  3  év  felett  
kötelező az óvodai részvétel,  ellátás. Korábban a képviselő-testület  is tárgyalt arról, hogy  
vajon  milyen  ingatlanokat  tud  igénybe  venni  erre  a  célra.  Bizonyos  ingatlanok  e  célú  
hasznosítását  az  önkormányzat  rögzítette  is.  Számára nem kérdéses,  hogy  ez  az  ingatlan  
azzal,  hogy  minden  paraméterével  tudja  biztosítani  az  óvodai,  vagy  akár  bölcsődei  
elhelyezést, a lehető legalkalmasabb és az elsőként szóba jövő ingatlan. Arra kéri a képviselő-
testületet,  hogy amennyiben azon gondolkodnak, hogy közművelődési helyszínné minősítsék 
az  Ady  E.  u.  3.  szám  alatti  ingatlant,  akkor  gondolják  át  azt  is,  hogy  ez  alapvetően 
költségekkel jár. Vissza kell alakítani egy jelenlegi óvodai funkcióból ezt az épületet, annak a  
csempéivel,  burkolatával,  a  kis  wc csészéivel  együtt.  Várhatóan komoly  költsége  van.  Ha 
közgyűjteményi helyszínné teszik, újabb fenntartási kötelezettségei keletkeznek a közművektől,  
az  alkalmazott  személyek  bérköltségén  keresztül  számos  más  tétellel  együtt.  Azt  is  a  
figyelmükbe ajánlja, hogy pillanatnyilag ez a város fenntart jó néhány olyan intézményt, fűti a  
tereket,  fizeti  az  ott  dolgozókat,  ahol  egyszerűen  tartalommal  nem  tudják  megtölteni  a  
helyiségeket. Nincs annyi kiállítás, nincs akkora igény, jelentkezés ebben a városban, hogy  
még egy újabb helyszínt biztosítsanak akár rendezvények, akár kiállítások számára. Kéri a 
képviselő-testületet, hogy fontolják meg ezt a felmerült igényt és az Ady E. u. 3. szám alatti  
ingatlant ne vonják be ebbe a körbe.

Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:

Több képviselőtől elhangzott, hogy vannak-e számok. Ez az előterjesztés egy elvi döntés, egy  
irányt jelölne meg az átalakításra, tekintettel arra, hogy az ezt megelőző képviselő-testületi  
döntés  intézményi  integrációról  beszél,  de  nem  körvonalazta  pontosan  ennek  irányát.  A  
jelenlegi döntés arról szólna, hogy a közművelődés átszervezése milyen irányba induljon el,  
milyen irányba történjen a tervek részletes kidolgozása, kiszámítása. Jelenleg természetesen  
vannak számaik a Végh Kúria fenntartására, hiszen a Művelődési Központ Np. Kft. keretében  
működik a Boróka Civilház. Azért nem hozták ezeket a számokat ide, mert ismétli, ez egy elvi  
jellegű döntés, ami eldöntené azt, hogy milyen irányba induljon el az átszervezés. 
A  Boróka  Civilházban  működött  már  a  Halas  Galéria  megalapításakor.  Irodahelyiségei,  
bizonyos  tevékenységkörei  a  Babó Vilában  kerültek  elhelyezésre.  A  későbbi  átszervezések  
során kerültek ki ebből az épületből.

Hozzászólások 

Halász Balázs képviselő:

Régóta lehet hallani, hogy összevonásokra kerül sor a városban, de azt nem gondolta volna,  
hogy ilyen széle körben. Nem gondolta volna azt, hogy a Csipkeház, a Halas Tv, az Ady E. u.  
3. szám alatti ingatlant, ami a bizottsági ülésen is felmerült, ide bevonják. Vannak benne okos  
gondolatok, mint például, hogy a Végh Kúriából a gyűjtemény egy része átkerül a Thorma 
János Múzeumba. Az szárazabb, olyan a klímája, ami itt nem biztosítható. A Végh Kúria civil  
rendezvényekre nagyon jó, különösen azért, mert a Tájházzal régóta össze van vonva, illetve  
a Földhivatalnál bejegyzésre került az összevonása, átszakítva ott azt a telket,  csak éppen  
meg kell valósítani.
A Csipkeháznál és a Halas Tv-nél semmilyen gazdasági, szakmai szempontok nem erősítik  
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azt,  hogy ezt  meg kellene  lépni.  A Halasi  Csipke Közalapítvány  kuratóriuma eddig is  jól  
végezte a munkáját, látják az elmúlt időszak eredményeit, ezt nem vonhatja senki kétségbe.  
Ezután  is  biztos  így  fog  dolgozni.  Látják,  hogy  a  Csipkeház  épülete  is  a  Thorma János  
Múzeum telephelye lenne. Nem kell itt telephely, ha arra kerül sor, hogy valamilyen kiállítást  
kell megrendezni, mindig is készen állt a Csipkeház arra, hogy helyet biztosítson. Nem szól ez  
másról,  mint  egy  politikai  berendezkedésről,hogy  embereknek  kell  a  hely.  Lesz  egy  
csúcsvezetés, lesznek annak segítői. Hallják, hogy bizonyos személy „hegyezi az ujjait”, hogy  
még a csipkevarráshoz is értsen. Nem szól ez másról, mint arról, hogy valakinek hely kell. 
Módosító indítványként hozza, hogy a Csipkeház és a Halas Tv kerüljön ki ebből a körből.  
Eddig is tudtak működni, ezután is fognak. Nem biztos, hogy feltétlenül fontos, hogy ilyen  
döntést hozzanak. 

Gyovai István polgármester:

Bizottsági  határozatok  vonatkoztak  arra,  hogy  a  Halas  Tv,  illetve  Ady  E.  u.  3.  kerüljön 
bevonásra.  Az  előterjesztés  pillanatnyilag  a  Halas  Tv-t  nem tartalmazza,  mint  bármilyen  
változás, a Csipkeházat tartalmazza, mint közgyűjteményi helyszínt.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Nem kíván okoskodni, de a bizottsági határozat javaslat is a testület felé. Véleménye szerint  
ez így automatikusan következik. 
Amiatt  kért  szót,  hogy  a  kérdésre  az  a  válasz,  amit  vártak  is,  hogy  tervezés  nem  volt.  
Osztályvezető úrnak szánná a mondatát, hogy elvi elképzelés. Otthon elvileg akarnak venni  
egy elképzelést, de ha nincs pénz, akkor nem vesznek, csak ha lesz rá. Véleménye szerint jó  
elvi döntést úgy lehet hozni, ha látják a számokat is. A dolgok fontossága nem kérdés ebben  
az esetben. Egy kérdés van: a pénz. Azt úgy tudják, ha le is van írva. Jó lett volna, ha pár  
szám itt van. Tudják, hogy a Csipkeház és a Csipkemúzeum működtetésére mennyit szánnak, 
valamennyit. Az elmúlt hónapokban a városi sportpálya esetleges bezárása is háttérben téma 
volt. Úgy korrekt egy döntés eléjük hozatala, ha számokat is látnak. 
Elhangzott,  hogy  a  Csipkeház  és  média  ne  kerüljön  bele.  A  Csipkeházról  szeretne  két  
gondolatot  megosztani.  Az  előterjesztés  szerint  a  Thorma  János  Múzeum  telephelyeként  
működne  a  jövőben.  A  bizottsági  ülésen  még  csak  beszéd  szintjén  javasolta,  de  itt  most  
megteszi  a  határozati  javaslat  módosításaként  is.  A  Csipkeház  működtetését  a  jövőben  a 
Művelődési Központ Np. Kft.-ben tegyék. Az oka az, hogy talán Pajor Kálmán képviselő az,  
aki  rendre  felhozza  a csipkevarró  asszonyok  munkabérét,  hogy  meggyőződése,  ha  ez  egy  
gazdasági  társaság keretében  működik,  ahol  olyan  ágazatok  is  vannak,  amelyek  pénzt  is  
termelnek, nagyobb esély lehet arra, hogy a varróasszonyok bérét rendezni tudják belátható  
időn  belül,  mintha  egy  önkormányzati  intézményként  működik.  A  -5  milliárd  Ft-os  
költségvetésükből évek óta nem tudják rendezni, valószínűleg a következőkben sem fogják.
Egy másik érv mellette, ha arrafelé mozdul el a képviselő-testület, hogy Halasmédia Np. Kft.-t  
is bevonják, a két gazdasági társaságot összevonják, akkor ez a létrejövő nagy művelődési 
kft….

Jekő Attila képviselő : (Ügyrendi)

Pontosítsák, hogy a bizottsági javaslat automatikusan olyan javaslat, amiről szavaznak, vagy  
valakinek meg kell tennie javaslatként?

Gyovai István polgármester:
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Nem kívánta megzavarni Dózsa Tamás Károly képviselő előadását, azért nem szólt bele. Nem 
automatikus,  az  egy  bizottsági  határozat.  Az  előterjesztésről,  ami  előttük  van,  arról  
tárgyalnak.  Ha  bárki  bármilyen  módosító  javaslatot  ehhez  képest  kíván  tenni,  akkor  az  
tárgyalható.
Ez az előterjesztés a Csipkeház vonatkozásában, mint kiállítási helyszínről beszél, a Halasi  
Csipke Közalapítvány működését nem érinti.

Váradi Krisztián képviselő:

Lényegében Halász Balázs képviselő sok mindent elmondott abból, amit ő is gondol és ahogy 
ő is látja ezt az előterjesztést. Azzal minddel egyetért, csak néhány gondolattal egészítené ki,  
ott folytatná, ahol ő abbahagyta. 
Ez az előterjesztésük már nem is az első elvi döntésük, hanem sokadik ebben a témakörben.  
Nem is tudja már hányadik, de legalább a második. Az előző esetben, amikor elvi döntést  
hoztak  arról,  hogy  alakítsák  át  a  közművelődést,  még  ő  is  megszavazta  és  egyetértett  a  
gondolattal.  Támogatta  azt,  hogy  nézzék  meg,  hogyan lehet  ezt  hatékonyabban  szervezni,  
különösen tudva azt, hogy majd a Thorma János Múzeum is visszakerül majd a városhoz.  
Valamilyen  hatékonyabb  formában  érdemesebb  lenne  ezt  átszervezni.  Az  előttük  lévő  
előterjesztést  semmilyen  szempontból  nem  tudja  támogatni  és  megszavazni.  Egyrészt  
szakmailag  sem  felel  meg,  másrészt  vannak  politikai  szempontok,  amelyek  alapján  
elfogadhatatlan. 
Azt  mondták,  azért  hoztak  elvi  döntést  az  átszervezésről,  hogy  hatékonyabb  legyen.  Nem 
nevezné hatékonyabbnak azt, ha eddig volt egy olyan struktúra, amiben van egy Művelődési  
Központ Np. Kft. és van egy városi könyvtár és volt egy múzeum, csak az nem ide tartozott.  
Tulajdonképpen három intézmény volt és ezekhez helyszínterek tartoztak. Ehhez képest az új  
struktúrában  lesz  egy  kulturális  kft.,  valamint  egy  kulturális  intézmény,  tehát  eleve  két  
csúcsszervezetet hoznának létre. Ezen a kulturális intézményen belül lenne egy Thorma János 
Múzeum, valamint egy városi könyvtár és a múzeumon belül lennének helyszínterek, ahova 
átkerülne  a  Csipkeház,  mint  helyszíntér,  de  nem  a  működése,  csak  az  intézmény,  
működtetésre.  Akárhogy  nézi  is,  egyszeri  olvasásra  ez  nem  egy  egyszerűsített  struktúra,  
hanem egy túlbonyolított struktúra, amiből azt sem nehéz kitalálni, hogy bár nem készültek  
számítások, de nyilvánvalóan egy ilyen többe kerül. A bizottsági ülésen is szóba került az,  
hogy akkor nyilván a két intézménynek lesz egy csúcsvezetője. A Thorma János Múzeum és a  
városi könyvtár egy-egy tagintézmény lenne,  aminek szintén külön vezető kell  a megfelelő  
szakmai képesítéseknek megfelelően. Ez a struktúra csak drágább lehet. 
Nem tartja jónak azt az ötletet sem, hogy a Csipkeház idekerüljön úgy, hogy közben a feladat  
marad  a  Halasi  Csipke  Közalapítványnál.  Ez  pontosan  ugyanaz,  mint  ami  az  iskolák 
államosításánál bekövetkezett,  hogy a feladat  az államnál,  az intézmény fűtése,  világítása  
pedig  az  önkormányzatnál.  Semmi  értelmét  nem  látja,  hogy  a  csipkevarrás  és  az  ahhoz  
tartozó feladatok maradnak az alapítványnál, de az épület átkerüljön a múzeumhoz, holott  
éppen Polgármester úr mondta el, hogy nincs annyi kiállítás Halason, hogy indokolt lenne  
feltétlen egy plusz helyszíntér.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Ha odajutnak, hogy a televízió és a művelődési kft. is összevonásra kerül, s még a Csipkeház  
is  benne  van  a  dolgozóival  együtt,  akkor  eszköz  is  jobban  rendelkezésre  áll,  hogy  a  
városmarketingjüket,  amiben  nem  sikerült  az  elmúlt  években  semmit  előrelépni.  Szerinte  
egyes számú feladatként kellene megjelölni, hogy a halasi csipke, mint a zászlójuk, amellett  

49



pedig  mindenféle  kulturális  szakember,  médiaszakember.  Együtt  Halas  város  hírnevét  is  
tudják öregbíteni. 
Közben  gondolkodott  rajta,  25  millió  Ft  körül  adnak  mindig  a  Halasi  Csipke  
Közalapítványnak  pénzt.  Ez  az  összeg  az  ingatlan  és  a  benne  lévők  működtetésére  szól.  
Amikor arról beszélnek, hogy a Csipkeházat ide-oda teszik, akkor az a pénz, ami eddig az  
alapítványnak ment, innentől majd oda fog menni, ahova teszik. Nem hiszi, hogy a tű, cérna  
és  a  villanyszámla  más  bankszámláról  lett  volna  fizetve,  hanem  ugyanarról  ment.  A  
működtetésről és a benne dolgozókról is beszélnek ebben a pillanatban. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

A bizottsági ülésen a legnagyobb vita arról volt, hogy a Halasmédia Np. Kft. bekerüljön ebbe 
az integrált szervezetbe, vagy maradjon kívül. Elmondta napirend előtti is, hogy Kiskunhalas  
részesülni fog abban a kormányzati támogatásban, ami minden településre vonatkozik, tehát  
az  adósságállomány  tetemes  részének  átvállalásában.  Másrészt  részesült  csak  egy  lokális  
segítségben,  ami  véleménye  szerint  a  rendszerváltás  óta  eltelt  időszak  legnagyobb  
kormányzati segítsége volt. Ez a bizonyos 500 millió Ft-os segítség. Egyúttal a kormányzat  
azt  is  kitűzi  célul,  hogy  az  egyes  önkormányzatok  ne  tudjanak  ismét  eladósodni,  a  nem  
kötelező feladatokra ilyen jellegű pénz nem fog lejönni. A média egy nem kötelező feladat és a  
megmaradása csak úgy képzelhető el, hogyha nem marad önkormányzati támogatás nélkül,  
nem megy bele egy olyan veszélyes kísérletbe, hogy önkormányzati támogatás nélkül bevállal  
egy egész költségvetési évet, hanem betagozódik egy olyan rendszerbe, ahova pénzeket lehet  
becsoportosítani. 
Rögtön reflektálna is Dózsa Tamás Károly felvetésére. Ő is úgy gondolja, hogy ebbe az első 
egységbe, ami a művelődési ház, média, amelyek pénztermelő részei ennek a rendszernek, ki  
is  emelné a médiának az elmúlt  években végzett  professzionális  munkáját  pénzügyi  téren,  
minden önkormányzati forint mellé még legalább két olyan forintot is kitermeltek, ami a saját 
munkájuknak köszönhető, ezt a mentalitást kellene az összes részintézménynek, a művelődési  
háznak, a Csipkeháznak is és minden olyan gazdasági jellegű részecskének folytatni, amit a 
média eddig is megcsinált. Ha egy ilyen halmazt összeállítanak, akkor vélhetőleg kevesebb  
önkormányzati ráfordítással lenne fenntartható egy ilyen szervezet. Csak akkor lenne értelme  
Dózsa Tamás Károly képviselő által  javasoltnak,  ha valóban nemcsak a terem a falakkal  
együtt kerülne be ebbe a rendszerbe, hanem a csipkevarrónők munkája is benne lenne. Egy 
profitorientált marketinggel a csipkét egy konjunktúrába tudnák bevonni. 
Köszöni, majd innen folytatja. 

Váradi Krisztián képviselő:

Jó is, hogy így alakult, mert dr. Skribanek Zoltán képviselő előzménye annak, amit most ő 
mondani szeretne. Az előző hozzászólásában szakmai ellenérveit  felsorolta, ami miatt nem 
tudják elfogadni ezt az előterjesztést. A másik érv, amire már utalt, egy politikai szempont.  
Véleménye szerint a Halasmédia Np. Kft.-nek ebbe a leendő intézménybe történő bevonása a 
bizottsági ülésen merült fel a Fidesz Frakció részéről, e mögött nincs más, mint az előttük  
lévő időszak kampánya. Nem árt, ha a kampányidőszakban a Fidesz diszponálni tud a helyi  
média felett. Ez állhat a dolog mögött. Már esett szó róla, hogy ide nyilvánvalóan kell egy  
csúcsvezető.  Tudják,  hogy  2014-ben  nagy  valószínűséggel  egy  országgyűlési  képviselőjük  
munkanélkülivé válik. Egykor a kulturális életben már meghatározó tényező volt. Nem tartja  
kizártnak, hogy itt ennek az előkészülete folyik. A Halasmédia Np. Kft. fölé berendelni ezt az  
illetőt semmiféleképpen nem elfogadható. Azok az érvek, amelyek elhangzottak dr. Skribanek  
Zoltán  képviselőtől,  mind  mondvacsinált  indokok.  Nem  gondolja,  hogy  hatékonyabban  
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lehetne működtetni egy Halasmédia Np. Kft.-t, hogyha bekerül egy olyan csúcsszervezetbe,  
ahol  együtt  van  Végh  Kúria,  filmszínház,  esetleg  más  egységek.  Ebből  a  szempontból  is  
elfogadhatatlan ez az előterjesztés véleménye szerint, a módosítással együtt. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Az  elmúlt  években,  évtizedekben  úgy  érzi  kialakult  egy  olyan  politikai  közeg,  hogy  
meglehetősen bizalmatlanok egymással a különböző pártok képviselői, de úgy gondolja, hogy  
nem kell mindenhol ellenséget, ellenfelet látni, ott, ahol valójában nincsen.
Úgy  gondolja,  hogy  nagyon  gyorsan  kellene  ezt  a  folyamatot  végigvinni.  Semmilyen  
indokolatlan  időhúzásnak  nincs  értelme,  hiszen  még  a  költségvetés  előtt  kellene  ezeket  a  
kereteket felállítani, másrészt az érintetteket nyilván nem etikus hosszasan bizonytalanságban 
tartani.  Arra  kérné  Dózsa  Tamás  Károly  képviselőt,  hogy  úgy  terjessze  elő  módosító  
indítványát,  hogy abból  kiderüljön,  van-e értelme ennek a cserének.  Átjönnek-e tényleg  a 
csipkevarrónők is ezzel a javaslattal, mert ha nem, akkor annak nincs értelme. Megismételné  
azt  a módosító javaslatát,  amit  a bizottsági  ülésen is tett,  hogy a Halasmédia Np. Kft.  is  
kerüljön be a határozati javaslat 1. pontjába, a többé mellé. 

Nagy Péter képviselő:

Egyetért  dr.  Skribanek  Zoltán  képviselő  módosító  indítványával.  Csodálkozik  az  
ellenkezéseken, amelyek a testületen belül vannak, hiszen 2011. szeptemberében elfogadtak  
egy intézkedési  tervet.  Az  Intézkedési  Terv egyértelműen kimondja,  hogy integrálni  kell  a  
kulturális  szervezeteket.  Még  korábban a  Budapest  Investment  Zrt.  szakértője  szó  szerint  
kimondta,  fel  is  sorolta,  hogy  milyen  szervezeteket  kell  integrálni.  Ebben  a  pénzügyi  
helyzetben, amiben van a város, nem is szabad gondolkodni. Ezt már a tavalyi év elején végre  
kellett volna hajtani.Egy évet elveszítettek, ez több tízmillió forintos veszteség a városnak.
Nem akar belemenni további, személyi dolgokba, de tudják nagyon jól, hogy a városnak évek 
óta  mulasztásos  törvénysértése  van  a  Halasmédia  Np.  Kft.  ügyvezetőjének  személyében.  
Megbízási szerződéssel került oda és azóta sincs rendezve törvényileg ez a dolog. Nemcsak 
egy évvel van lemaradva Kiskunhalas, hanem évekkel a többi városhoz képest. Baján ezt a 
lépést 2007-ben meglépték, ma már egy nagyon komoly kulturális szervezet működik, ami 110 
főt foglalkoztat,  évi közel 500 millió Ft-os bevételük van. Olyan pezsgő kulturális élet van 
Baján, hogy szét kellene nézni ilyen területeken is. A maga részéről azon csodálkozik, hogy  
ezt valaki kifogásolja.
Ami kilóg a dologból, a Csipkeház kérdése, amin leginkább vita van. Ezt eldönti az, hogy 
foglalkoztatást, gazdasági tevékenységet vége, forgalmaz, kereskedelmi tevékenységet végez,  
egyfajta gazdasági szervezet, csak beleerőltették egy alapítványi dologba. Sokkal jobb lenne,  
ha integrálva lenne egy nagyobb szervezethez és ezen belül látná el a feladatát. Felmerül az,  
hogy  van  egy  muzeális  tevékenység  is.  Csipkemúzeumnak  nevezik,  mert  van  ott  egy 
kiállítóterem, ami állandó. Valójában gazdálkodó szervezet.

Jekő Attila képviselő : 

Egyre jobban befelé mennek az erdőbe és egyre jobban jönnek a kuszábbnál kuszább érvek és  
hozzászólások. Menjenek sorban.
Egyetért Váradi Krisztián képviselővel, hogy ez a rendszer nem lesz gazdaságosabb, drágább 
lesz és minden szakmaiságot nélkülöz. Ezek az érvek nem érvek, profán politikai indíttatás  
van az egész mögött. Hogy miért bizalmatlanok? Mond egy pár példát. Az előző ciklusban Rik  
Gabi, Poór Csaba, Szarvas László, Valackai és sorolhatnák. Ezek mind a másik oldal által  
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kinevezet  vezetők  volt.  Ki  kinevezéssel,  ki  mondvacsinált  pályáztatással.  Hogy  erről  a  
ciklusról is beszéljenek és aktuális legyen, a könyvtár pályázata amikor lement és kiderült,  
hogy a jelöltjüknek  nincs meg a megfelelő végzettsége,  újrapályáztatták,  a KIGSZ vezetőt  
annak ellenére, hogy nem volt meg a pályázatnak megfelelő végzettsége, pont dr. Skribanek  
Zoltán képviselő javaslatára került kinevezésre és csak meghúzta a vállát arra, hogy nincs  
meg a végzettsége. Azt hiszi, hogy a bizalmatlanság nem alaptalan. A szándékok hosszú évek 
alatt  ugyanazok,  a  különbség  az,  hogy Lukács  László eltűnésével  kicsit  szalonképesebben  
teszik ezt, de a mozgatórugók ugyanazok. 
Nagy érdeklődéssel hallgatta Dózsa Tamás Károly képviselő javaslatát, hogy a teljes csipkét  
rakják be, hiszen ez gazdasági tevékenység, ahogy azt Nagy Péter képviselő is mondta. Ha  
valami nonprofit  és  nem gazdasági  tevékenység,  s  a  város gyöngyszeme,  az  a csipke.  Ne 
higgyék azt, hogy bárhova teszik a csipkét, majd elkezd profitot termelni és nemhogy saját  
magát  eltartja,  de pluszban 1 Ft  mellé  2  Ft-ot  fog termelni.  Ez egy nonszensz  dolog.  Az  
nagyon nagy blődséget mond, aki ilyet gondol. Kérné a Jegyző asszony állásfoglalását. Ha jól  
tudja, hogy a szövetkezet, ami a csipkét birtokolta, elkezdte készíteni, átadta a teljes vagyonát  
az alapítványnak. Jogilag rendben van-e, hogy az egész csipkevagyont akarják áttenni tokkal,  
vonóval, alkalmazottakkal a Művelődési Központ Np. Kft.-hez. Szerinte jogilag is abszolút  
aggályos ez a történet. 
Összefoglalva, elvi döntés ide, vagy oda, ha ezt a testület megszavazza, nagyon rossz, káros 
döntést hoz, ami Kiskunhalas kulturális életét vissza fogja vetni az elkövetkezendő évekre. 

Dózsa Tamás Károly képviselő: (Ügyrendi)

Kérés volt feléje, hogy fogalmazza meg újra a módosító indítványt. 
Előzetesen mégis kell reflektálnia Jekő Attila képviselő hozzászólására.

Gyovai István polgármester:

A módosító indítványt legyen szíves megfogalmazni, nem reagálni.

Dózsa Tamás Károly képviselő: (Ügyrendi)

Nem profittermelőnek jelölte meg, hanem marketingeszköznek. Ez nemcsak a csipkére fér rá,  
hanem  az  egész  városukra.  A  szocialista  képviselőtársaikkal  teli  van  az  újság,  hogy 
szabadulnak a börtönből. Ráfér a városra a pozitív hír.
A  korábbi   alapítványi  beszámolót  előkereste  az  okos  gépükön.  Ott  van  egyben,  amikor  
elszámol az alapítvány az elköltött  pénzekkel,  a tű és a cérna is fel  van tüntetve.  Amikor 
támogatást adtak az alapítványnak, akkor egyben volt.
Hogy  érhető  legyen  mindenki  számára,  a  javaslata  az,  ha  elvi  döntés  születik,  akkor  a  
Csipkeház az ingatlannal és a benne munkát végzőkkel, működési költséggel együtt kerüljön a  
Művelődési Központ Np. Kft.-be.

Gyovai István polgármester:

Jekő Attila képviselő vetett fel egy kérdést. Bár a kérdéseken túl vannak, de úgy gondolja,  
hogy  ezt  tisztázni  kell.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  és  a  valamikor  háziipari  
szövetkezet emlékezete szerint 1994-ben írta alá azt az alapító okiratot, amivel létrehozta a 
Csipke  Alapítványt.  Számos pontban rögzítette,  hogy  milyen  feladatokkal  bízta  meg.  Nem  
kétséges,  hogy  a  csipkekészítés,  muzeális  tevékenység  végzése,  a  csipke  propagálása,  
árusítása, illetve az akkor a háziipari szövetkezet tulajdonában lévő ingatlant is az alapítvány  
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javára  jegyeztette  be  örökös  és  ingyenes  használati  joggal.  Ez  pillanatnyilag  kérdéses.  
Nincsenek abban a helyzetben, hogy erről teljesen egyértelműen nyilatkozzanak, pontosan mit  
jelent. Véleménye szerint az örökös jog azt jelenti, hogy amíg az adományt elfogadó el nem  
huny, meg nem szűnik, addig illeti meg ez a jog. Ezt jogásznak, ügyvédnek kell megvizsgálnia,  
hogy  mit  jelent.  1994-ben  az  akkori  önkormányzat,  az  akkori  képviselő-testület,  a  
polgármesterrel  együtt  azért  hozta létre  ezt  az alapítványt,  mert Kiskunhalast  a csipkéről  
ismerik kicsi hazájukban, vagy a világban bárhol. Nem Kiskunhalast ismerik, hanem azt a  
várost,  ami  a  csipkéről  híres.  Azzal  a  céllal  hozták  létre,  hogy  ez  a  csipke  valahol  
Kiskunhalas, Magyarország égboltján, mint egy csillag ragyogjon. Ahogy a csillagok örökké  
ott ragyognak, a csipkének ez a hivatása, feladata, ezt jelenti a csipke Kiskunhalas, illetve  
Magyarország számára. Teljes nyugalommal jelenti ezt ki, vegyék személyes véleménynek.
Éppen ezért nem vitatható az, hogy az akkori önkormányzat miért hozta létre az alapítványt,  
hogy mint csillag az égen, örökké őrködjön a csipkén. Ezt a korábbi alapító önkormányzat 
után  valamennyi  önkormányzat  tiszteletben  tartotta  és  valamennyi  méltón  foglalkozott  a 
csipkével, életben tartotta. A pillanatnyi szándék számára most jön le igazából. A Thorma  
János  Múzeum,  vagy  a  Művelődési  Központ  Np.  Kft.  alá  tegyék  be  a  Halasi  Csipke 
Közalapítványt  összes  tevékenységével,  dolgozójával,  helyszínével,  mindennel  együtt.  
Véleménye szerint  első megközelítésben jogilag is  vitatható.  Gyakorlatilag  meghatároznak 
egy olyan cégrendszert, aminek a nevét fogja viselni az alapítvány. Ahogy most Klebelsberg  
Kunó Országos Intézet Bibó István telephelye megnevezést alkalmazzák. A csipke esetében is 
hasonló párhuzamot lehet vonni. Innentől nagyon fél. A kezdeti megbeszélések kizárólag arra  
vonatkoztak, s ő is ehhez tartotta is magát, mint kiállítási helyszín jön szóba a Csipkeház.  
Ennek  közművelődési  szakmai tételei  elismerhetők,  még azt  is  hozzáteszi,  lehet,  hogy van 
pénzügyi szakmai vonatkozása is, ami kedvezőbbé teszi a működést, de abban a helyzetben,  
amikor  az  alapítvány  már minden tárgyával,  alkalmazottjával,  tevékenységével  egy másik  
intézmény részévé válik, számára nem elfogadható. 
A  Halasmédia  Np.  Kft.  tekintetében  is  elhangzott  módosító  indítvány.  E  tekintetben  úgy  
gondolja, hogy igazából szakmai kapcsolat nem kereshető és nem is található a Művelődési  
Központ Np. Kft. és a Halasmédia Np. Kft. tevékenysége között. Pénzügyileg is úgy hiszi, hogy  
nem sok kapcsolat és megtakarítás teremthető a két cég együttes működtetéséből. Az egyik cd-
ket és filmeket vásárol, a másik papírokat, vagy vásznakat. Nehezen látható ennek a pénzügyi 
feltételrendszere. 
Ha  jól  számolta,  három  képviselői  módosító  indítvány  hangzott  el.  Ezeket  meg  fogja 
szavaztatni. 
Tisztában van azzal,  hogyha most,  mint előterjesztő visszavonja ezt  az előterjesztést,  csak 
néhány  hetes,  vagy  esetleg  hónapos  haladékot  jelent  az  itt  szóba  került  intézmények 
vonatkozásában.  Számára  nagyon  soka  egyértelművé  tették  azt,  hogy  ez  az  
összevonásrendszer  erősen  érintheti  a  városi  pénzügyi  működtetését.  Pillanatnyilag  ezzel  
kapcsolatban bővebben nem fejtené ki az elmúlt hetekben több alkalommal elhangzott ilyen  
irányú véleményt. Felvállalja azt, hogy ezt az előterjesztést végig fogja szavaztatni és nem 
veszi  le  a  napirendről.  Nem  kívánja  kockáztatni  Kiskunhalas  város  egészének  pénzügyi  
helyzetét és a távlatait. 
Dózsa Tamás Károly képviselőnek volt egy javaslata a Halasi Csipke Közalapítvány egészét  
tekintve, annak tevékenységével, ingatlanával. Bocsánat. Nyilván nincs tisztában a Képviselő  
úr azzal, hogy miről beszél. A Halasi Csipke Közalapítvány az egy alapítvány, használatba 
kapta azt az ingatlant. A két dolog annyiban függ össze, hogy használatban van. Azért kérdezi  
Képviselő urat, hogy az alapítványt az ingatlannal együtt javasolja a Művelődési Központ Np.  
Kft.-be áthelyezni. Jól értette? 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetért-e ezzel. 
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 No: 1189 
Gyovai István.......................................Nem Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila............................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
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:2013.jan.:31 16:33:45
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 10 66,67% 66,67%
Nem 5 33,33% 33,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget.
Elhangzott egy másik módosító indítvány, amit Halász Balázs képviselő tett. Nem tudja, hogy 
van-e értelme ezt külön megszavaztatni, hogy a Csipkeházat vegyék ki ebből a rendszerből.  
Semmilyen  vonatkozásban  a  Halasi  Csipke  Közalapítványról,  az  ingatlanáról  ez  az  
előterjesztés ne beszéljen. 
Arról  kérdezi  a  képviselő-testületet,  hogy  egyetért-e  Halász  Balázs  képviselő  módosító  
indítványával. 

 No: 1190 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen 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<Minősített szavazás

Ideje:2013.jan.:31 16:34:30
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%
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Igen 5 33,33% 33,33%
Nem 10 66,67% 66,67%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy ezt a módosító javaslatot nem fogadta el a képviselő-testület.
A  Halasmédia  Np.  Kft.  vonatkozásában  a  módosító  indítvány  úgy  hangzott,  hogy  a  kft.  
valamilyen,  pillanatnyilag nehezen megfogalmazható,  de nyilván  gazdasági társaságban a 
Művelődési  Központ  Np.  Kft.-vel  karöltve  működjön  tovább,  tehát  abban  a  bizonyos  1.  
pontban szerepeljen az intézményi felosztásban. Egyetért-e ezzel a képviselő-testület? 

 No: 1191 
Gyovai István.......................................Nem Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila............................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
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:2013.jan.:31 16:35:15
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 10 66,67% 66,67%
Nem 5 33,33% 33,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:
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Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget.
A képviselő-testület  a jóváhagyott  módosító indítványokkal  együtt  elfogadja-e a határozati  
javaslatot?

 No: 1192 
Gyovai István.......................................Nem Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila............................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
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:2013.jan.:31 16:35:34
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 10 66,67% 66,67%
Nem 5 33,33% 33,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

25/2013. Kth.
A kiskunhalasi kulturális és közgyűjteményi intézmények átszervezése kapcsán az új struktúra  
felállítása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete,  hivatkozva  a  249/2012.  Kth.  sz.  határozatára  a 
kiskunhalasi  kulturális  és  közgyűjteményi  intézmények  (  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és  
Közművelődési  Np.Kft.,  Martonosi  Pál  Városi  Könyvtár,  Halasi  Csipke  Közalapítvány  ),  
integrációját az alábbiak szerint rendeli el végrehajtani:
Az intézményeket, valamint a hozzájuk tartozó telephelyeket és tagintézményeket két szervezeti  
egységbe kell integrálni:

1. Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Np.Kft., ezen belül
- Végh Kúria
- Városi Sportpálya
- Városi Filmszínház
- Halasmédia Np. Kft.
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- Halasi Csipke Közalapítvány, ingatlannal együtt

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Kulturális Intézménye (a név döntés függvényében  
változhat) , ezen belül:
Thorma János Múzeum
- Tájház
- Boróka Civil Ház (Babó Villa)
- Szélmalom

Martonosi Pál Városi Könyvtár

Kiskunhalas Város Képviselőtestülete megbízza a Polgármestert azzal, hogy az  integráció  
végrehajtását készítse elő,  s azt  a szükséges véleményezési  és előkészítő munka elvégzését  
követően a – a minisztériumi vélemények beszerzésétől függően - a márciusi illetve áprilisi  
testületi ülésre döntés végett terjessze be.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi osztályvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
Szakál   Aurél  a  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Thorma  János  Múzeuma  mb.  
igazgatója 
Király  Gábor  Kiskunhalasi  Művelődési  Központ  Kulturális  és  Közművelődési  Np.Kft.  
ügyvezetője
Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár mb. igazgatója
Dr. Várnai László  Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

10 perc szünetet rendel el. 

Szünet be 16:36:01 

Szünet ki 16:53:32 

SZÜNET UTÁN:

14 Új napirendi pont 16:53:38 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:

A határozati javaslat mindkét pontját  meg kellene szavazni. Az államháztartási törvény és  
annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet úgy határozza meg, hogy előbb el kell fogadni  
egy alapító okiratot, módosító okiratot és utána pedig a határozati javaslat 2. pontjában az  
egységes szerkezetben foglalt alapító okiratot is külön határozattal kell elfogadni. Javasolja  
mindkét pontját megszavaztatni az előterjesztésnek.

Kérdések 16:54:59 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és mindkét határozati javaslat jóváhagyásáról  
kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1193 
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:2013.jan.:31 16:55:15
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

26/2013. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
alapító okiratának módosítása
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H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az 
alábbiak szerint fogadja el:

Alapító okiratot módosító okirat

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete,  
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  2012.  december  20-án 
289/2012.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV.  törvény  8.§.  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti  
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okiratban a „Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon” szövegrész 
helyébe az alábbi szöveg lép: „ Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma”

2. Az alapító okiratban a „Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon” pontban 
felsorolt szöveg az alábbiak szerint módosul:

a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.:  
4730/21

b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193
c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837
d.) Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28., hrsz.:2385/4
e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó 

István Gimnázium
f.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos  

Kollégium
g.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi 

Általános Iskola
h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi  

Általános Iskola
i.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas 

Gábor utcai Általános Iskola
ZÁRADÉK:

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel  lép  
hatályba.

Az  alapító  okiratot  módosító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete 26/2013. Kth.  sz. határozatával hagyta jóvá.

Kiskunhalas, 2012. január 31.

Gyovai István 
polgármester

Határidő: azonnal
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Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Vízkeletiné Krisztin Judit mb. intézményvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi pénzügyi referens

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

27/2013. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
alapító okiratának módosítása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési  
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV.  törvény  8.§.  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti  
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények  
Gazdasági Szervezete

2. Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kisérségi társulási  
intézményeket ellátó kisegítő szolgálatai

5. Működési területe: Kiskunhalas Város

6 Törzskönyvi száma: 340247

7 Az alapító okirat száma:

8 Típusa: Kisegítő Szolgálat 
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9 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

10. Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

11. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

12. Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

13. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

14. Alap tevékenységei:

A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
Ifjúság-egészségügyi gondozás

15. Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére 
bevételeket képezhet.

16. Szakfeladatai:

1. 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
2. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
3. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
4. 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
5. 562917 Munkahelyi étkeztetés
6. 562920 Egyéb vendéglátás
7. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
9. 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
10. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
11. 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást
12. 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

17. Intézményegységei: nincsenek

18. Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma:

a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21
b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193
c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837
d.) Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28., hrsz.:2385/4
e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István Gimnázium
f.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium
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g.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános Iskola
h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi Általános Iskola
i.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas Gábor utcai Általános 
Iskola

19. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.

20. 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.

21. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el., a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény továbbá a 77/1993.(V.12) kormány rendelet alapján

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony 
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozó jogviszony

ZÁRADÉK

Jelen alapító  okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel  lép hatályba,  ezzel  
egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési  Intézmények Gazdasági 
Szervezete 2012. december 20-án kelt 289/2012 Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata  
hatályát veszti.

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2013. Kth.  
sz határozatával hagyta jóvá.

Kiskunhalas, 2013. január 31.

Gyovai István

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Vízkeletiné Krisztin Judit mb. intézményvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi pénzügyi referens

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

15 Új napirendi pont 16:55:21 
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15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: Az  Önkormányzat  közigazgatási  területén  állami  intézményfenntartó  
központ által fenntartott nevelési oktatási intézményekben biztosított étkeztetés

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:

Az étkeztetési kötelezettségük teljesítése jó úton halad, azonban a három, előterjesztésben is 
említett intézmény esetében, a Vári, a Speciális Nevelési Központ, illetve a Mozgássérültek  
Intézményében  nyújtott  étkeztetési  szolgáltatás  biztosítására  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Intézményfenntartó  Központtal  még  folyamatban  van  az  erre  kialakított  együttműködési  
megállapodás  kiegészítése.  Valószínű,  hogy  az  a  következő  képviselő-testületi  ülésen  fog 
szerepelni. Ezzel együtt kéri megszavazni ezt az előterjesztést.

Kérdések 16:56:36 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és a határozati  javaslat elfogadásáról kéri  a  
képviselők szavazatát.

 No: 1194 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 16:56:54
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%
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Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

28/2013. Kth.
Az Önkormányzat közigazgatási területén állami intézményfenntartó központ által fenntartott  
nevelési oktatási intézményekben biztosított étkeztetés

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezetét,  a  gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásáról  szóló 1997.  évi  XXXI.  törvény 151.§.  (2)  
bekezdése  szerinti  gyermek,  illetve  tanulói  étkeztetés  önkormányzati  kötelezettség 
végrehajtására.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal kössön együttműködési megállapodást  
a  Kiskunhalasi  Vári  Szabó  István  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium,  a  
Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó, valamint  
a  Kiskunhalasi  Óvoda,  Kollégium  és  Konduktív  Pedagógiai  Intézményekben  az  
önkormányzat  jogszabály  szerinti  kötelező  gyermek  és  tanulói  étkeztetés  
lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Vízkeletiné Krisztin Judit a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények  
Gazdasági Szervezete mb. vezetője
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

16 Új napirendi pont 16:57:00 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Javaslat általános iskolák körzethatárainak kialakítására

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Ezt az előterjesztést  nem tárgyalta  egyetlen  bizottság sem, ha jól  emlékszik,  tegnap, vagy  
tegnapelőtt érkezett kormányhivatali levél alapján szerepel most a napirendjükben. 
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Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:

Valóban tegnap kapták kézhez a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási 
Hivatalának egy levelét, amiben kéri, hogy a köznevelési törvény 50. § (7),(8) bekezdésére  
hivatkozva  tegyék  meg  az,  hogy  a  kiskunhalasi  általános  iskolák  beiskolázási  működési  
körzetére már meghozott szeptemberi testületi döntését erősítse meg a képviselő-testület, ezzel  
tegyen  eleget,  az  előbb  említett  köznevelési  törvény  hivatkozott  paragrafusában  foglalt  
véleményezési kötelezettségének. Ezt kéri sürgősen megküldeni a járási hivatal. Ez alapján 
fogják kialakítani Kiskunhalason az állami fenntartásban működő általános iskolák felvételi  
működési körzetét. 

Gyovai István polgármester:

A  korábbi  döntésükhöz  képest  nem  várható  semmilyen  változás,  lényegében  azt  kell  az  
intézményfenntartó számára megerősíteni. 

Kérdések 16:58:27 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

A korábbi döntés megerősítéséről kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1195 
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:2013.jan.:31 16:58:50
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
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Határozat: 

29/2013. Kth.
Javaslat általános iskolák körzethatárainak kialakítására

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  az  illetékességi  területén  működő  állami  
fenntartású  általános iskolák (Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, Felsővárosi Általános Iskola.  
Kertvárosi Általános Iskola) működési (felvételi) körzetét az alábbiak szerint javasolja a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatalnak elfogadásra: 

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
• Áchim András u.,Ág u., Átlós út,
• Bácskai u., Bajza u. (páratlan és páros 8-tól), Baranyai Ferenc u., Bedekovics Lőrinc  u.,  

Berzsenyi u., Bimbó u., Bojtár u., Bornemissza Gergely u., Borz u., Botond  u.  (13-tól),  
Budai Nagy Antal u., Bükkönyös u.,

• Czuczor Gergely u,
• Csalogány u., Csap u., Cserepes u., Csipke u., Csokonai u. (páratlan 9-től és páros),
• Damjanich u.,Dobó u., Dugonics u.,
• Eperd u.,
• Fazekas Gábor u., Fejérföld u., Félegyházi út, Fenyő u., Füzes u., Fűzér u.,
• Gábor Áron u., Galamb u., Gerle u., Gólya u., Gózon u.,
• Gyep u.,
• Határ u., Henger u.,Harangos telep,
• Járószék u., József Attila u. (páratlan 29-től, páros 24-től),
• Kárász u., Kármán u., , Károly u., Kárpát u. (páros 8-tól és páratlan), Kassa u., Kazal  u.,  

Kazinczy u. (páratlan 5-től és páros 12-től), Kéve u., Korvin u., Kovács Sándor  u.,  Kölcsey 
u. (páratlan 9-től és páros 12-től), Kötönyi út, Kuruc vitézek tere,

• Lepke u., Lomb u., Lovarda u.,
• Majsai út, Malom sor, Mázsa u., Munkács u.,
• Népfront u.,
• Olajbányász u.,
• Pákász u., Patkó u., Pásztor u., Pozsony u.,
• Radnóti Miklós u., Rakodó u., Rezeda u., Róka u., 
• Sas u., Sereg u., Sóstó u.,
• Szabadkai út, Szabó Ervin u., Szalag u., Szállás u., Számadó u., Széchenyi u. (páratlan),  

Szegedi út,  Széksós u., Szélmalom u., Szénás u., Szentgál u., Szondi u., Szuper Károly u.,  
Szűts József u.,

• Tambura u., Tavasz u., Temető u., Tó u., Toldi u., Tompa u.,
• Új u.,
• Vadkerti út, Városkert u., Vásártér u., Virág u., 
• Zöldhalom u.,
• Zsák u.,

Külterület: Alsószállás, Alsóipartelep, Felsőszállás, Füzespuszta, Középső ipartelep

Felsővárosi Általános Iskola
• Állomás u., Álmos u., Arany János u. Árpád u., Árok u., Árvalányhaj u.,  Attila u.
• Bajcsy-Zsilinszky u., Bajza u. (páros 2-6), Bánegyháza u.,  Baross u., Bástya u., Batthyány 

u.,Báthory u., Béke u., Bem u., Bercsényi u., Bessenyei tér, Bethlen Gábor  tér,  Bocskai  
u., Bokányi Dezső u.,Bokor u., Bokréta u., Botond u. (1-12), Bundzsák István u., 

• Cseresznyés u., Csokonai u. (páratlan 1-7), Csónak u.,
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• Deák Ferenc u., Dékáni Árpád u., Dob u., 
• Erdei Ferenc tér, Eötvös u., Epreskert u., Esze Tamás ltp.,
• Fácán u., Fakopács u., Futó u.,
• Garbai Sándor u., Gimnázium u.,
• Hajnal  u.,  Halászcsárda  u.,  Harangos  tér,  Hársfa  u.,  Himző  u.,  Hold  u.,  Hősök  tere,  

Hunyadi utca (51-től)
• Iparszőlők útja, Izabella u.,
• Jegenye u., Jókai u., Jósika u., József Attila u. (páros 2-22 és páratlan 1-27)
• Kadarka u., Kalap u., Karányi sík útja, Kard u., Katona József u., Kazinczy u. (páratlan  1-

3 és páros 2-10), Kárpát u. (páros 2-6), Kertész u., Kígyó u., Kinizsi u., Kisfaludy  u.  
Kismarton u., Kmeth Sándor u., Kolmann u., Kosár u., Kossuth u., Kovács  Pál  tér,  
Kölcsey u. (páratlan 1-7 és páros 2-10), Kőrösi út, Köztársaság u., Kun tér,

• Laktanya u., Lapály u., Latabár u., Lehel u., 
• Magyar u., Mályva u., Markovits Mária u., Marx tér, Május 1. tér, Mátyás tér, Dr. Monszpart  

László u.,
• Nád u.,
• Nyár u., Nyíl u.,
• Ősz u.,
• Pacsirta u., Paprika Antal u., Perc köz, Petőfi u.,  Pipa u., Platán u., Polgár u. (páratlan 

11-től és páros 32-től),Posta u.,
• Rét u., Rózsa tér,
• Sarló u., Schönfeld udvar, Sáfrány u., Sárgarigó u., Sárkány u., Semmelweis tér,
• Szabadság  tér,  Szántó  Kovács  János  u.,  Szatmári  Sándor  u.,  Széchenyi  u.  (páros),  

Szegfű u.,  Szent  Erzsébet  tér,  Szent  György tér,  Szent  Imre u.,  Szentháromság tér,  
Székely u., Szilády Áron u., Szilvás köz, Szövetség tér, 

• Tavaszi hérics u., Thorma János u., Tábor u., Táncsics u., Tárnok u.,,  Tóköz u., Török  u.,  
Tuba u.,

• Városháza u., Vasút u., Venyige u., Vezér u., Viola u.,Vitéz u., Víz u.,  Vörösmarty u.,
• Zalán u., Zrínyi u.,
• Zsoltina u.,

Külterület: Felsőkistelek, Felsőöregszőlők (az a terület,  amely a város iskolái közül a Felsővárosi  
Általános Iskolához van legközelebb), Felsőtelep, Sóstói-szőlők

Kertvárosi Általános Iskola
• Ady Endre u., Alkony u., Alkotmány u., Akác köz, Árvácska u.,
• Bajnár  u.,  Bajnok  u.,  Balajthy  Dénes  u.,  Bálvány  u.,  Bangó  Péter  u.,  Bartók  Béla  tér,  

Bodza u., Boróka u., Budár u.,
• Csendes köz, Cserény u., Csiga u., Csillag u.,
• Dália u., Dózsa György u.,
• Erzsébet királyné tér,
• Fecske u., Friedlich Lajos u., Fűrész u.,
• Gaál Lajos u., Galagonya u., Grósz Ferenc u., Gubodi út
• Gyapjú u., Gyárfás István u., Gyöngyvirág u.,
• Hajó u., Hattyú u.,Híd u., Hirnök u., Holló u.,  Homok u., Honvéd u.,  Hunyadi János u.  

(1-től 50-ig), Huszár u.,
• Ibolya u., Imreh Mária u.,
• Jácint u., Juhar u.,
• Kálvin  tér,  Kamilla  u.,  Kanizsa  tér,  Karacs  Teréz  u.,  Kardvirág  u.,  Keceli  út,  Kiffer  u.,  

Kocsis Lajos u., Kopolyai út, Kopolya köz, Korda Imre u., Kórház u. Kökény u., Kun 
kapitány u.,

• Lakatos Vince u., Levendula u., Liget u., Lovag u., Lőtér u., Lugas köz,
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• Margaréta u.,  Mártírok út,   Mérleg u.,Mészáros  Lázár u.,   Molnár u.,  Mocsáry Lajos  u.,  
Muskátli u.,

• Nagy Czirok László u., Nagy Kálmán u., Nagy-Szeder István u., Nap u., Nefelejcs u., Nemzetőr  
u.,

• Nyárfa u., Nyírfa u.,  Nyúl u.,
• Orgona u., Ormánság u., Ó u.,
• Ősök tere, 
• Páfrány u., Pálma tér, Pandúr u., Parti u., Pattantyús u., Peterka József u., Pipacs u., Polgár  

u. (páratlan 1-9 és páros 2-30), Práger Ábrahám u.,
• Rákóczi tér, Rege u., Révész György u., Róna u.,
• Sáros u., Síp u., Sólyom u., Stepanek Ernő u.,
• Szász Károly u., Szélmolnár u.,  Szép u., Szőlő u.,
• Tátogató u., Téglagyári út, Téglagyári köz, Tinódi u., Tímár u., Tormássy János u., Tóth János 

u., Tulipán u.,
• Vadász u., Vajda u., Ván Benjámin u., Vári Szabó István u., Vass Imre u., Vass Lajos  u.,  

Vihar u., 
• Zerge u.,
• Zsigray Julianna u.,

Külterület: Alsóöregszőlők, Alsótelep, Bogárzó, Felsőöregszőlők (az a terület, amely a város iskolái  
közül a Kertvárosi Általános Iskolához van legközelebb), Inoka-Kistelek, Partiszőlők, Rekettye,

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Molnár Nándor oktatási- és közművelődési osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

17 Új napirendi pont 16:58:55 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Zsigray Julianna írónő Kiskunhalas város tulajdonát képező bútorai letétbe  
adása Törökszentmiklós Önkormányzatának

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 16:59:17 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 
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 No: 1196 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 16:59:29
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

30/2013. Kth.
Zsigray  Julianna  írónő  Kiskunhalas  város  tulajdonát  képező  bútorai  letétbe  adása 
Törökszentmiklós Önkormányzatának

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint tulajdonos hozzájárul ahhoz,  
hogy  a  Halas  Galéria  leltárában  lévő  Zsigray-bútorok  letéti  szerződés  keretében  
Törökszentmiklóson tartósan bemutatásra, kiállításra kerülhessenek. Egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a Letéti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető általa:
Dr. Juhász Enikő polgármester, Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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18 Új napirendi pont 16:59:35 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  KEOP-2012-5.5.0/A  „Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás  
energiatakarékos átalakítása a Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. alatti Városháza épületében” 
című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Gyovai István polgármester:

A bizottsági  tárgyalás  alkalmával  még ennek  a belső tartalma nem volt  ismeretes,  ennek 
ellenére a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Most itt van az alkalom, hogy támogassák ezt a pályázatot.

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:

Nagy  nehezen  megszületett  annak  a  műszaki  tartalma,  hogy  mit  lehet  a  pályázatban 
elszámolni.  Ebben  közrejátszik  az  is,  hogy  a  pályázatírás  ilyen  esetben,  amikor  
energiamegtakarításról  beszélnek,  elég  bonyolult  belső  megtérülési  ráta  számítással  kell  
igazolni,  hogy miként  fog megtérülni.  A műszaki  tartalom volt  a kérdés folyamatosan.  Az  
előző képviselő-testületi  ülésen is  felmerült,  hogy mi ennek a műszaki  tartalma.  A Csipke  
városközpont pályázatukban bizonyos számú nyílászáró benne van, de nem az összes. Most a  
maradék  nyílászárók  vannak  benne,  a  fűtéskorszerűsítés  kapcsán  a  kazánok,  illetve  a  
fűtőberendezések korszerűsítése, illetve a padlásfödémen van egy 10 cm-es hőszigetelés. Ez  
az,  amit  a  pályázat  megtérülési  mutatói  megengednek,  amit  el  tudnak  számolni.  Ezek  
tükröződnek ezekben a számokban. A 15 % önerő 25 millió Ft + ÁFA, ami 33 millió Ft körüli  
az összességében 217 millió Ft-os pályázati összegben. 

Kérdések 17:02:05 

Máté Lajos képviselő:

Van  egy  sejtése,  hogy  ez  csak  a  nagy  számú  és  futószalagon  készülő  előterjesztésekből  
adódhat, hogy az előterjesztés második oldalán így szól a határozati javaslat felett a szöveg: 
„  Javaslom,  hogy  az  önkormányzat  a  gimnázium  épületének  energiaköltségének  
csökkentésére..”. Valószínűleg a gimnázium szó valahonnan belefészkelte magát. 

Gyovai István polgármester:

A Képviselő úr rendkívül éles szemmel meglátta a hibát az előterjesztésben. Természetesen ez 
egy tévesztés volt. 

Jerémiás Béláné képviselő:

Az Eubility Kft.-nek milyen referenciái vannak? Hol van ez a cég, mit csinált eddig? 
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Gyovai István polgármester:

Többek között a városközpont rekonstrukció előkészítési munkálatait hajtották végre az elmúlt  
év során, hogy mást ne említsen. 

Nagy Péter képviselő:

Neki is feltűnt, hogy mit keres itt a gimnázium. 
Lenne-e  valamilyen  kigyűjtés  arra  vonatkozóan,  hogy  amióta  hirtelen  lecsökkent  az  
adósságállományuk a Fidesz kormány jóvoltából, …

Gyovai István polgármester:

Még nem csökkent le semmi.

Nagy Péter képviselő:

Folyamatban van a dolog. Azóta folyamatosan és minden testületi ülésen több és több olyan  
pályázati anyag kerül a kezükbe, aminél nem kis összegű saját erőt kell vállalni. Szerinte 100  
millió Ft-os nagyságrendnél tartanak már. Ezt is ki kell majd egyszer fizetni valamiből. Nem 
hiszi, hogy minden évben megfelezik az adósságállományukat. Azt kéri, hogy haladéktalanul  
készüljön egy ilyen kimutatás, ha még nem készült. Egy gazdasági számítás, hogyan és miként  
fogja  tudni  felvállalni  ezt  a  város.  Lazán  kipakolják  a  gimnáziumban  a  nyílászárókat,  a  
hivatalban  is.  Hozzáteszi,  hogy  a  gimnáziumba  a  nyílászárók  15  évvel  ezelőtt  kerültek  
beépítésre. Ha azok rosszak, akkor nem jó nyílászárók voltak beépítve. Ha pedig nem olyan 
állapotban vannak, akkor felesleges pályázni.

Gyovai István polgármester:

Valamennyi  energetikai  pályázat  kizárólag  akkor  adható  be,  ha  egyértelmű  szakmai  
számítások alapján bemutatható, hogy meg is fog térülni. Egyébként a pályázat kezelője be  
sem fogadja a pályázatokat, értelmetlen akkor bármilyen pályázatot elkészíteni. 
Most  már  valóban  százmilliós  nagyságrendnél  tartanak,  hogy  az  önkormányzat  önerőt  
biztosítson ezekhez a pályázatokhoz, kétségtelen. Néhány alkalommal el is mondta már, hogy  
bíznak benne,  de arra semmilyen garancia sincs, hogy valamennyi  pályázatuk nyerni fog.  
Abban a pillanatban, amikor láthatóvá válik, hogy melyik pályázatukat ítélték támogatásra  
alkalmasnak, s az erről szóló döntést megkapják, ez közel azonos időpontban fog történni,  
mert most még a pályázati benyújtási lehetőség előtt állnak, néhány nap múlva lesz lehetőség.  
A  döntés  valamilyen  egységes  csomagban  fog  megjelenni,  akkor  válik  láthatóvá,  hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzata melyik pályázatokon nyert. Akkor fogják tudni eldönteni,  
hogy  a  költségvetésük  lehetőségei  mellett  képesek-e  valamennyit  felvállalni,  vagy  esetleg  
abban  fognak  dönteni,  hogy  egyes  intézmények  pályázatait  mégsem viszik  tovább.  Biztos  
benne, hogy az elkészült anyagok felhasználhatóak egy következő pályázat alkalmával, azok  
belső tartalmát későbbi pályázat alkalmával is fel tudják használni.

Hozzászólások 
Gyovai István polgármester:

További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és a határozati  javaslat elfogadásáról kéri  a  
képviselők szavazatát. 
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 No: 1197 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Tart.
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:2013.jan.:31 17:07:19
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 93,33% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

31/2013. Kth.
KEOP-2012-5.5.0/A  „Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás  energiatakarékos  
átalakítása a Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. alatti Városháza épületében” című pályázathoz 
kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a KEOP-2012-
5.5.0/A,  „Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás  energiatakarékos  átalakítása  a  
Városháza  épületében”  (6400  Kiskunhalas,  Hősök  tere1.  Hrsz.:  1.) energetikai  
korszerűsítésére pályázatot nyújt be.

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:

6400 Kiskunhalas, Hősök tere1. Hrsz.: 1

2. A Projekt megnevezése:

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a 
Városháza épületében” (6400 Kiskunhalas, Hősök tere1. Hrsz.: 1.)

3. A pályázati konstrukció száma:

KEOP-2012-5.5.0/A

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége (bruttó Ft):
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217.255.090,- Ft

5. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége (bruttó Ft): 

       217.255.090,- Ft

6. Az önkormányzati saját erő összege (bruttó Ft):

 32.588.263,-  Ft

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege (bruttó Ft):

184.666.827,-  Ft

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott  
támogatás  elnyerése  esetén  az  önkormányzati  saját  forrás  összegét  a  költségvetésében  
elkülöníti.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Gyovai  István polgármestert,  hogy  a  pályázattal  
kapcsolatban  eljárjon,  a  pályázat  ügyében  tárgyalásokat  folytasson,  szükség  estén  
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

19 Új napirendi pont 17:07:26 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2012. évi beszámolója

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:07:43 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  a  beszámoló  elfogadásáról  kéri  a  képviselők  
szavazatát. 

 No: 1198 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
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Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:07:57
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

32/2013. Kth.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2012. évi beszámolója

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról a 
2012. évi beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Halasvíz Kft. Kőrösi út 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Tegnap délelőtt volt ennek a projektnek az ünnepélyes projektnyitója, ami azt jelenti, hogy a  
következő  hetekben  várhatóan megjelennek  azok  a  közbeszerzési  kiírások,  amelyek  már  a 
megvalósításra fognak vonatkozni. 
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20 Új napirendi pont 17:08:08 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  Halasvíz  Kft.  beszámolója  a  2012.  évi  vízi-közmű  felújítási  alap  
felhasználásáról

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:08:39 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  a  beszámoló  elfogadásáról  kéri  a  képviselők  
szavazatát. 

 No: 1199 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:08:51
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

33/2013. Kth.
A Halasvíz Kft. beszámolója a 2012. évi vízi-közmű felújítási alap felhasználásáról
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H a t á r o z a t 

A  Képviselő-testület  a  Halasvíz  Kft.  beszámolóját  a  2012.évi  vízi-közmű  felújítási  alap 
felhasználásáról elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Halasvíz Kft. Kőrösi út 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

21 Új napirendi pont 17:08:57 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak 
meghatározása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 17:09:18 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 1200 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:09:31
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

34/2013. Kth.
A településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét  
képező  Partnerségi  Egyeztetési  Szabályzatot,  egyben elrendeli  a  szabályzat  alkalmazást  a 
településfejlesztési  koncepció,  az integrált  városfejlesztési  stratégia és a településrendezési 
eszközök elfogadása és módosítása során.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Ez egy újabb fajta eljárásrend a településrendezési eljárásaikhoz.

22 Új napirendi pont 17:09:37 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Kiskunhalas  Város  Településszerkezeti  Terve  és  Építési  Szabályzata  
módosításának kezdeményezése

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Tóth Péter főépítész:
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A mai napon érkezett egy módosítási kérelem a rendezési terv módosítására irányulóan. Ez az  
5067 hrsz.-ú ingatlanon egy építési  hely  kiegészítés.  Ezt  a bizottságok nem tárgyalták,  de  
gyakorlatilag  egyetlen  ingatlan  beépítési  lehetőségeiről  van  szó,  aminek  szélesebb  körű 
hatása nincs. Ha a képviselő-testület egyetért, akkor kérné, hogy ezzel az egy ponttal bővítsék 
a módosításra kerülő pontok körét.

Gyovai István polgármester:

Feltételezi, hogy ugyanazokkal a szabályokkal, mint a többi esetében. Az önkormányzatnak 
külön költséget nem jelent. 

Tóth Péter főépítész: 

Tudja támogatni. 

Kérdések 17:10:57 

Hozzászólások 

Nagy Péter képviselő:

Hol van ez pontosan?

Gyovai István polgármester:

Főépítész úr ismeri a helyszínt.

Tóth Péter főépítész:

Ez a Batthyány és a Himző utca sarkán lévő saroktelek,  amin áll  egy családi ház és egy 
garázs  funkciójú  melléképület  és  a  két  épületet  szeretnék  összeépíteni.  A  jelenlegi  építési  
szabályzatban azon a helyen nincs építési hely jelölve, ahova bővíteni szeretnék, s ezt kérik 
kiegészíteni. 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítási kezdeményezések elfogadásáról  
kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1201 
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
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 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:31 17:12:07
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

35/2013. Kth.
Kiskunhalas  Város  Településszerkezeti  Terve  és  Építési  Szabályzata  módosításának 
kezdeményezése

H a t á r o z a t 

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalkozás-ösztönzés  és  
lakossági kezdeményezések támogatása céljából a településszerkezeti terv és a helyi építési  
szabályzat teljes eljárás szerinti módosítását indítja el a következő ügyekben:

• 0768/46  hrsz  alatti  telephely  és  környéke  különleges  mezőgazdasági  övezetbe 
sorolása

• 0989/17 és  0989/18 hrsz ingatlanok erdő övezetből mezőgazdasági övezetbe való  
átsorolása

• 0449/8 hrsz ingatlanra gazdasági övezet kiterjesztése
• 7044 hrsz ingatlan lakóövezeti besorolása
• Olajbányász utca szabályozási szélességének felülvizsgálata
• Polgár utcában beépítési lehetőség bővítése
• 6334/8 hrsz alatti ingatlanon építési hely bővítése
• 5067 hrsz. alatti ingatlan építési hely korrekciója
• Az építési szabályzat általános felülvizsgálata

2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a Polgármestert,  hogy  a rendezési  terv  módosítását  
kezdeményező  személyekkel  és  a  tervezővel  a  költségviselésre  vonatkozóan  háromoldalú 
megállapodásokat  kössön.  A  rendezési  terv  Önkormányzati  kezdeményezésre  történő 
módosításának költségeit a Képviselő-testület biztosítja.

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  város  rendezési  tervének 
2013.  évben  kezdeményezett  módosításához  a  2/2005.  (I.11.)  Kormányrendelet  szerinti  
vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

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

Tóth Péter főépítész általa: 
Új-Lépték Bt. tervező

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

23 Új napirendi pont 17:12:14 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A 2796/1 és 7828/1 hrsz. alatti közterületből területrész értékesítése

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:12:30 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  a  területrész  értékesítés  elfogadásáról  kéri  a  
képviselők szavazatát. 

 No: 1202 
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:2013.jan.:31 17:12:43
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%
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Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

36/2013. Kth.
A 2796/1 és 7828/1 hrsz. alatti közterületből területrész értékesítése

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület  értékesítésre  jelöl  ki  a  2796/1  és  7828/1  hrsz  alatti  ingatlanokból  a 
rendezési terv szerinti  megosztást  követően kialakított  területet  Szabó-Kocsis  László,  6724 
Szeged, Zsitva sor 3/A/12. alatti lakos részére.
Az  értékesített  területrészek  művelési  ágát  a  rendezési  tervre  való  tekintettel  beépítetlen  
területre változtatja, így a 2796/1 és 7828/1 hrsz alatti közterületek mértékét csökkenti. 
A  tulajdonba  vétellel  és  az  esetleg  szükséges  közműkiváltással  kapcsolatos  költségek  a 
vevőket terhelik. A terület értékesítési ára 3.400- Ft/m2 .
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi  Városgazda  Zrt.-t  az  értékesítési  eljárás  
lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész,
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Deák Róbert tervező, meghatalmazott, Ág u. 4. általa:
Szabó-Kocsis László, 6724 Szeged, Zsitva sor 3/A/12.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

24 Új napirendi pont 17:12:49 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:13:03 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  az  emléktábla  elhelyezés  elfogadásáról  kéri  a  
képviselők szavazatát. 
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 No: 1203 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:13:16
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

37/2013. Kth.
Emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Halas-Dent Kft. (6400 Kiskunhalas, Csónak u. 4.) a 
Csónak utca 4. szám alatti fogorvosi rendelő homlokzatán Dr. Horváth Ivánra emlékeztető,  
64×50 cm méretű emléktáblát helyezzen el.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész,
Halas-Dent Kft. 6400 Kiskunhalas, Csónak u. 4.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

25 Új napirendi pont 17:13:22 
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25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás épületenergetikai korszerűsítéshez

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:13:42 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat támogatásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1204 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:13:54
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

38/2013. Kth.
Tulajdonosi hozzájárulás épületenergetikai korszerűsítéshez

H a t á r o z a t 

1.  A  Képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulást  ad  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Katolikus  
Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskolának,  hogy  a  KEOP-2012-
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5.5.0/A kódszámú pályázattal elnyerhető forrás segítségével a Kiskunhalas Kossuth utca 39. 
szám,  4752 hrsz  alatti  ingatlanon  álló  iskolaépületen  energetikai  korszerűsítés  érdekében  
utólagos  hőszigetelési  munkákat  –  fal  és  födém  –  végezzen  és  homlokzati  nyílászárókat  
cseréljen. A kivitelezés megkezdése előtt a pontos műszaki tartalomnak a városképet érintő 
megoldásait a Polgármesterrel jóvá kell hagyatni.
A  Képviselő-testület  hozzájárul  a  projekt  megvalósulásához  és  eredményeinek  kötelező  
időtartamú fenntartásához.

2.  A  Képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulást  ad  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Katolikus  
Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskolának,  hogy  a  KEOP-2012-
4.10.0/A kódszámú pályázattal elnyerhető forrás segítségével a Kiskunhalas Bokréta utca 2.  
szám,  4753 hrsz  alatti  ingatlanon álló  informatika  laboratórium és  a  Majsai  út  1.  szám,  
6022/1  hrsz  alatti  egykori  kollégium  épületén  energetikai  korszerűsítés  keretében  
napelemeket  szereljen  fel.  A kivitelezés  megkezdése előtt  a pontos  műszaki  tartalomnak a 
városképet érintő megoldásait a Polgármesterrel jóvá kell hagyatni.
A  Képviselő-testület  hozzájárul  a  projekt  megvalósulásához  és  eredményeinek  kötelező  
időtartamú fenntartásához.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész,
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola,  
Kossuth utca 39. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

26 Új napirendi pont 17:14:00 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás napelemek felszereléséhez

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:14:12 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat támogatásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1205 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:14:28
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

39/2013. Kth.
Tulajdonosi hozzájárulás napelemek felszereléséhez

H a t á r o z a t 

A  Képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulást  ad  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Katolikus  
Mezőgazdasági,  Közgazdasági  és  Informatikai  Szakközépiskolának,  hogy  a  Kiskunhalas 
Bokréta utca 2. szám, 4753 hrsz alatti ingatlanon álló informatika laboratórium és a Majsai  
úti, 6022/1 hrsz alatti ingatlanon álló egykori kollégium épületén energetikai korszerűsítés  
keretében napelemeket szereljen fel, kiserőművet létesítsen  a komplexum villamosenergia – 
ellátásának megújuló energiaforrásokkal történő részleges biztosítása céljából.
A  projekt  megvalósítása  során  az  ingatlan  tulajdonosa  nevében  igénybejelentőként  a  II.  
Rákóczi  Ferenc  Katolikus  Szakközépiskola  jár  el  (egyszemélyi  képviselője  Téglás  László  
igazgató (an: Sendula Erzsébet, szül: Kecel, 1972.03.25., szig: 615079IA)

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész, 
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola,  
Kossuth utca 39. 

Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

27 Új napirendi pont 17:14:34 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Tulajdonosi  hozzájárulás  a  Központi  Iskola  épületenergetikai  
korszerűsítéséhez

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:14:54 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázati támogatásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 No: 1206 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:15:05
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

40/2013. Kth.
Tulajdonosi hozzájárulás a Központi Iskola épületenergetikai korszerűsítéséhez
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H a t á r o z a t 

A  Képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulást  ad  a  Kiskunhalasi  Református  Kollégium 
Központi  Általános  Iskolájának  illetve  a  fenntartó  Kiskunhalasi  Református  
Egyházközségnek, hogy energetikai korszerűsítés érdekében a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 
pályázattal elnyerhető forrás segítségével a Kiskunhalas Köztársaság utca 9. szám, 3668 hrsz  
alatti ingatlanon álló főépületen padlásfödém hőszigetelést és a radiátoros fűtést szabályozó 
berendezéseket felszerelését,  a tornatermen és az étkezőn homlokzati  és tető  hőszigetelést,  
nyílászáró  cserét  és  gépészeti  korszerűsítést  valósítson  meg,  a  konyha  felülvilágítóját  
könnyűszerkezetes födémre cserélje.
A  Képviselő-testület  hozzájárul  a  projekt  megvalósulásához  és  eredményeinek  kötelező  
időtartamú fenntartásához.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész,
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája, Kiskunhalas, Köztársaság 
utca 9.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

28 Új napirendi pont 17:15:11 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:15:37 

Hozzászólások

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 1207 
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
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Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:15:46
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

41/2013. Kth.
Tulajdonosi hozzájárulás megadása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Vári  Szabó  István  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégiumának,  hogy  a  kiskunhalasi  
Kazinczy utca 5., Kossuth u. 23. szám alatti ( 1708 hrsz, 4802/2 hrsz) ingatlanokon a  KEOP 
2012-5.6.0 pályázat keretében beruházásokat hajtson végre. Felhatalmazza a polgármestert  
az előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozat aláírására.

2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázattal  kapcsolatban 
anyagi kötelezettséget nem vállal.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Abonyi Henrik Vári Szabó István Szakközépiskola főigazgatója, Kazinczy u. 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

29 Új napirendi pont 17:15:52 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás épülettartozékok lebontásához

Írásos előterjesztés mellékelve.

Tóth Péter főépítész:

Az intézmény főigazgatója fordult kéréssel hivatalukhoz, hogy a Kazinczy utcai épület és a  
volt ÁMK épülete a Kossuth utcán, lévén az önkormányzat tulajdonát képezi. A Kazinczy utcai  
intézményükben az udvaron álló 19,  egykor közvilágítást  szolgáló vasoszlopot  szeretnének  
lebontani, hiszen ez funkcióját vesztette és korszerűtlenné is vált az elmúlt évek alatt. Az ÁMK  
tornacsarnokában  pedig  a  meleg  levegővel  történő  fűtést  szolgáló  légbefúvó  csöveket  
szeretnék  leszerelni.  Ahogy  említette,  a  Kazinczy  utcán  ezek  a  kandelláberek  már  
korszerűtlenek, nem is használják őket. Ugyanígy a tornacsarnokban ez a légbefúvórendszer  
már  12  éve  üzemen  kívül  lett  helyezve,  hiszen  korszerűtlen  volt  és  gazdaságtalan  a 
működtetése.
Az  értékesítést  az  indokolja,  hogy  azt  kérte  az  intézmény  vezetése,  hogy  ezeket  a  
hulladékanyagokat értékesíthessék, s ezt a bevételt szeretnék felhasználni az előterjesztésben  
szereplő célokra. Azért szerepel az előterjesztés ilyen formán és azért kérnek az intézménytől  
pénzügyi beszámolót erről az akcióról, mert az épületet ők vagyonkezelésre kapták meg. Csak 
úgy minden nélkül nem lehet az épület tartozékait lebontani, egyfajta pótlási kötelezettsége 
fennáll a vagyonkezelőnek. Ők azt kérték, hogy ilyen formán forgatnák vissza. Gyakorlatilag,  
ami  az  épületek  értékében  esetleges  csökkenésként  mutatkozik,  az  másik  oldalon  szintén  
önkormányzati vagyonként megjelenik. Pénzügyi szempontból így tudják ezt kezelni.

Kérdések 17:18:03 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 1208 
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:2013.jan.:31 17:18:17
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

42/2013. Kth.
Tulajdonosi hozzájárulás épülettartozékok lebontásához

H a t á r o z a t 

A  Képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulást  ad  a  Vári  Szabó  István  Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégiumnak, hogy a Kazinczy utcai székhelyintézmény udvarán álló 19 db  
térvilágítást szolgáló kandelábert és a  Kossuth utcai tagintézmény tornacsarnokában levő  
légbefúvó  rendszert  elbontsa,  a  bontott  anyagot  értékesítse.  A  légbefúvó  rendszer  
megszüntetése az épület üzemeltetésére nem lehet káros hatással.
Az  értékesítésből  származó  bevételt  a   Kazinczy  utcai  székhelyintézmény  kerítésének  
felújítására  és  a  főbejárat  előtti  közterületen  parkoló  építésre  kell  fordítani.  A  bevétel  
felhasználásáról pénzügyi beszámolót kell készíteni, a megvalósuló beruházást Kiskunhalas  
Város Önkormányzatának tulajdonába kell adni.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész,
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kazinczy u. 5.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

30 Új napirendi pont 17:18:23 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Kiskunhalas  Város  Polgármesteri  Hivatalában  igazgatási  szünet  
elrendelése

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:18:42 
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Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 1209 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:18:56
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

43/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kiskunhalas  Város  
Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkarendjében 2013. augusztus 5., 6., 7., 8., 9., 12.,  
13.,  14.,  15.,  16.,  valamint  december  23.,  30.,  31.,  és  2014.  január  2.,  3.,   napokra  
igazgatási szünetet rendel el.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  a  szükséges  munkaszervezési  intézkedések  
megtételére az igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről  
gondoskodjon.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

31 Új napirendi pont 17:19:01 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:19:18 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 1210 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:19:30
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

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

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

44/2013. Kth.
Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesterre  átruházott  
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Simon István szociálpolitikai osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

32 Új napirendi pont 17:19:35 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Beszámoló  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottság  átruházott  
hatáskörben hozott döntéseiről

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 17:19:57 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 1211 
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
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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:2013.jan.:31 17:20:08
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

45/2013. Kth.
Beszámoló  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottság  átruházott  hatáskörben  hozott  
döntéseiről

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  17/2010.  (XII.01.)  sz.  
rendelet  4.§  (4)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  elfogadja  az  Ügyrendi  és  
Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Váradi Krisztián ÜHB elnök, Korvin u. 18.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

33 Új napirendi pont 17:20:14 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Beszámoló  a  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és  Településfejlesztési  
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.

Nagy Róbert PKGB elnök:

Ezúton is köszöni a bizottsági tagjai és az apparátus összehangolt munkáját.

Kérdések 17:20:41 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és a határozati  javaslat elfogadásáról kéri  a  
képviselők szavazatát. 

 No: 1212 
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<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:20:52
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

46/2013. Kth.
Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott  
hatáskörben hozott döntéseiről

H a t á r o z a t 

A  Képviselő-testület  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  17/2010.  (XII.01.)  sz.  
rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési,  
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Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Nagy Róbert PKGTB elnök, Tormássy u. 42.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

34 Új napirendi pont 17:20:58 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Tájékoztató  a  közmeghallgatáson  elhangzott  közérdekű  kérdések  és 
javaslatok megvizsgálásáról

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Tájékoztatóról  lévén  szó,  kérdés  és  vita  nélkül  szavaz  az  önkormányzat.  A  tájékoztató  
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1213 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:21:21
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 93,33% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%
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Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

35 Új napirendi pont 17:21:30 

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tájékoztató Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi adóztatásáról

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1214 
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................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:21:49
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 93,33% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

36 Új napirendi pont 17:21:57 

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tájékoztató a járási hivatal kialakításáról
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Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1215 
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.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2013.jan.:31 17:22:12
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 93,33% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Valaki konzekvensen tartózkodik. Nem probléma.

37 Új napirendi pont 17:22:26 

37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az Eötvös u. 5. szám előtti járda tisztántartására 
kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:
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A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Széchenyi út 123. szám előtt lévő csatornafedlap 
javítására kapott választ elfogadja-e?

Halász Balázs képviselő:

Nem javították ki, nagyon kellemetlen az ott élőknek, hogy továbbra is így zuhog. A másikat  
aszfaltozták le, ezt nem. Nem fogadja el a választ. 

Gyovai István polgármester:

Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1216 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Nem Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Tart. 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:2013.jan.:31 17:23:13
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 73,33% 73,33%
Nem 3 20,00% 20,00%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta a választ.
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Polgármesteri Hivatal földszintjén a hirdetmények  
kihelyezési módjára kapott választ elfogadja-e?
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Pajor Kálmán képviselő:

A választ elfogadja. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy az 53-as főút és a Kárpát u. kereszteződésében lévő  
közlekedési lámpa működésének felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e?

Pajor Kálmán képviselő:

A választ elfogadja. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a szemétszállító autó által a Toldi, Tó és Átlós utcákon  
okozott szennyezésre kapott választ elfogadja-e?

Jekő Attila képviselő :

A választ elfogadja. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Jekő  Attila  képviselőt,  hogy  a  lakossági  panasz  kivizsgálására  kapott  választ  
elfogadja-e?

Jekő Attila képviselő :

A választ elfogadja. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Jekő  Attila  képviselőt,  hogy  az  Árpád és  a  Kossuth  utca  sarkára kerékpártároló  
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?

Jekő Attila képviselő :

A választ elfogadja, kihelyezésre került. 

Különálló interpelláció:1 Interpelláció 17:24:48 

Hunyadi Péter képviselő:

A költségosztók 10 éves használati ideje lejárt, ezért nem tekinthetők hitelesnek a mért adatok.  
Ebből  kifolyólag  a  lakóközösség  közgyűlési  határozatok,  lakóközösségi  elszámolások  sem 
lehetnek törvényesek. Kinek a felelőssége ez? Hogyan lehet megvédeni a lakók érdekeit ebben 
a  helyzetben?  Törvényes-e,  hogy  olyan  helyiségek  után  is  számítanak  légköbméter  
mennyiséget,  ahol  nincs  fűtőtest?  A 10  %-os  rezsicsökkentés  életbelépésével  átalakul-e  a  
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díjszámítási rendszer?

Az  utcatáblák  sok  helyen  hiányoznak  a  városból.  Különösen  kereszteződésekben  nehezíti  
hiányuk a tájékozódást, többen kérik a helyzet javítását. 

Thorma János szobrát javasolják áthelyezni méltóbb helyszínre, a Csipkeház szoborparkja 
méltóbb helyszín lehetne például.

Kiskunhalast népszerűsítő, szórólapszerű kiadvány elkészítését javasolják. Az idegenforgalmi 
kiállításokon  Kiskunhalas idegenforgalmi  helyszínein  elérhető,  figyelemfelhívó,  a 
látványosságokat  összefoglaló,  programajánló,  a  lehető  legpraktikusabb  formátumú  friss 
kiadás indokolt. 

Polgárok  javaslatát  továbbítva  kéri  megfontolását  az  elkerülő  út  északi  nyomvonalának 
kijelölésére,  akár  döngölt  földes  kivitelben  lehetővé  tenni  a  közlekedést  addig  is,  amíg 
elkészül a tervezett  út.  A Magyar utca és a Nagy Szeder István utca forgalmát jelentősen  
csökkentené ez a lehetőség. 

A Jókai utca adottságai kis befektetéssel lehetővé tennék kerékpárút elkészítését. Javasolják  
megfontolni ennek a kialakítását.

A  múzeum  bővítésével  két  szoborral  szegényedett  a  városuk,  kéri  a  köztéren  való  
elhelyezésüket.

A Dózsa György utcán,  a  Fűrész  és  a  Szász  Károly  utca  közötti  részen a csatornaépítés  
kimaradt. Kérik megoldani és pótolni ezt a hiányosságot.

A Jókai utcai szemétlerakó rekultivációja kapcsán nagy zaj van azon a részen 22 óra után is.  
Van olyan gép, ami 22 óra után kezd el dolgozni. A pihenést nagymértékben zavarja. Úgy  
tudja, hogy aláírásgyűjtésbe is fogtak már. A pihenésük biztosítását kérik az ott lakók.

Különálló interpelláció:2 Interpelláció 17:27:03 

Jerémiás Béláné képviselő:

A Csipkeház kerti bejárata előtt áll a csipkevarrók szobra és a megvilágító lámpák közül több  
nem ég. Lakossági bejelentés alapján kéri a javítást. 

Sajnos visszatérő probléma, hogy a Rákóczi téren sok szemetet hordtak össze, természetesen  
illegálisan.  A  legszomorúbb  az  egészben,  hogy  a  szelektív  gyűjtő  körül.  December  óta 
ügyködnek rajta, már eljutottak oda, hogy csekkről megtaláltak embereket, de még mindig 
nem sikerült elszállítani és ebben kérik a segítséget. Borzalmas hulladékok vannak. Nem látta,  
de  azt  mondják,  hogy  disznóbél  is  van  kirakva.  Nagyon kérik  a  segítséget,  mert  rettentő  
büdös. 

Gyovai István polgármester:

Jekő  Attila  képviselő  úr  előző  jelzése  alapján  reggel  fél  8-kor  elküldte  interneten  az  
interpellációját. Majd utolsóként következik.
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Különálló interpelláció:3 Interpelláció 17:28:35 

Halász Balázs képviselő:

Közel félszáz aláírással nyújtottak át íveket a Kuruc vitézek terén lakók a távhőszolgáltatással  
kapcsolatban. Túl magasnak találják a decemberi díjat. Ők is összehasonlították, hogy ezelőtt  
1 évvel mennyi volt. Valóban van olyan, hogy 48 ezer Ft-os számla jött ki és 52 ezer Ft a  
nyugdíja. Képtelenség, hogy ezt kifizesse. Az íveket át fogj adni.

Az  Átlós  útról  való  áthaladást  szeretnék  biztonságosan  megoldani  azok  a  lakók,  akik  a  
Népfront  utca  környékén  laknak.  Nem  tudnak  átjönni  a  körforgalom  és  az  53-as  főút  
kereszteződésénél.  A mezőn kitaposott  úton tudnak haladni,  nincs kiépítve.  Ezt  valamilyen 
módon meg kell oldani. A Magyar Közút Kht.-é az 53-as főút. A város is segítene abban, hogy  
az ott élők is biztonsággal át tudjanak jönni babakocsival, vagy mozgáskorlátozott járművel.

Különálló interpelláció:4 Interpelláció 17:29:59 

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Halász Balázs képvisel az előbb nem fogadta el az interpellációra adott választ, a testület  
viszont igen. 
Újra interpellálni szeretne az 53-as főút csatornafedlapjainak kérdésében a Kárpát utcától az 
északi kivezető szakaszát illetően.

Felmerült, hogy az 53-as főút egész városi szakaszát tekintve forgalomlassításra van szükség.  
Esetleg  a  jövőben,  a  csatornázást  követően  az  út  felújításakor  forgalomlassító  szigeteket  
helyezhetnének  el.  Úgy  tudja,  hogy  az  ott  lakók  jelzéssel  éltek  Polgármester  úr  felé  is.  
Szeretné kérni, hogy vizsgálják meg, erre milyen lehetőség van.

A városközpont  felújításához  kapcsolódóan a Bethlen  Gábor téren  található  emlékhelyek,  
emlékművek,  szobrok,  műalkotások  áthelyezése  hogyan  fog  megvalósulni?  Van-e  ilyen  
szándék? Véleménye szerint van néhány dolog a téren, amit érdemes lenne átgondolni.

Szeretné,  ha  a  Hunyadi  utcát  teljes  szélességében  kitakarítanák,  mert  kupacokban  áll  a  
szemét. 

Különálló interpelláció:5 Interpelláció 17:31:18 

Jekő Attila képviselő :

Az Erzsébet királyné téri játszótér közvilágítás megerősítésének megvizsgálását kéri. 

Már  egyszer  megkérdezte,  de  most  már  aktuálissá  vált,  hiszen  a  Parlament  elfogadta  a  
hulladékról szóló törvényt. Van egy törvényi kötelezettségük, hogy a hulladékszállítás, mint  
közszolgáltatás csak önkormányzati, vagy állami többségi tulajdonú cég végezheti. Ez ügyben 
a városvezetés  milyen  lépéseket  gondol?  Hogyan gondolja  ez  a  közszolgáltatást  ellátni  a 
jövőben Kiskunhalason.
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Gyovai István polgármester:

Az  utóbbi  kérdésére  valószínűleg  nem  választ,  hanem  konkrét  előterjesztést  fog  kapni.  
Köszöni mindenki mai munkáját és jó pihenést kíván. Más napirend nem lévén, a képviselő-
testületi ülést befejezettnek nyilvánítja. 

Ülés befejezése 17:32:19 

K.m.f.

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Nagy Róbert:) (:Dr. Skribanek Zoltán:)
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