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Testületi névsor:
Képviselő

Voks

1. Gyovai István
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2. Aradszky Lászlóné
3. Dózsa Tamás Károly
4. Dr. Skribanek Zoltán
5. Fülöp Róbert
6. Halász Balázs
7. Hunyadi Péter
8.
9 Jerémiás Béláné
10. Máté Lajos
11. Nagy Péter
12. Nagy Róbert
13. Pajor Kálmán
14. Váradi Krisztián
15. Vili Gábor

1
1
1
1
1
1

Jövőnk
Halas
Frakció
FIDESZ Frakció
Független
FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
Független
FIDESZ Frakció

FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
Független
Független
FIDESZ Frakció
Demokratikus Koalíció
Jövőnk
Halas
Egyesület
Frakció

1

MSZP

Távolmaradását bejelentette:

(1 fő 6,66 %)
Dr. Ferenczi Mária

jegyző
1

Egyesület

1
1
1
1
1
1
1

(14 fő 93,33 % )

1. Jekő Attila

Frakció

Kristóf Andrea
Csernák Lajos

aljegyző
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
stratégiai
és
fejlesztési
osztályvezető
köznevelési, művelődési és
szociális osztályvezető
szociálpolitikai csoportvezető
önkormányzati
rendészet
vezetője
adócsoport vezetője
főépítész
környezetvédelmi referens
főkertész
EU Fire Kft. ügyvezetője
EU Fire Kft. ügyvezetője
Sóstó Sporthorgász Egyesület
elnöke

Barta József
Molnár Nándor
Simon István
Törőcsik Dávid
Ádámné Nagy Rita
Tóth Péter
Baics Tamás
Lucskai Levente
Kovács Imre
Kovács Péter
Csankó Árpád

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 képviselőből 14 fő jelen van,
az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Jekő Attila képviselő igazoltan van távol.
Közel a Karácsony, bízik benne, hogy ennek megfelelő hangulatban fog a mai képviselőtestületi ülés lezajlani. Bízik benne, hogy ebben az évben képviselő-testületi ülésen utolsó
alkalommal találkoznak.
Zárt ülésük nem volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Halász Balázs és Jerémiás Béláné képviselőket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Napirend előtti hozzászólások 13:44:08
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azért gondolta, hogy hoz néhány gondolatot a sporttal és a szeretettel kapcsolatban, mert
valóban így van, hogy ez az utolsó ülésük ebben az évben. Az elmúlt időszakban jó néhány
sportegyesületben változások történtek, annak ellenére, hogy az önkormányzat az utóbbi
időben meglehetősen mostohagyerekként képviselte, vagy segítette az egyesületeket. Jó
néhányban vezetőségváltás történt. Mindannyian elkötelezettek abban, hogy bizonyos
sportágakat vigyenek tovább, s a halasiakat összeszervezzék. A sajtóban is több híradás volt
az elmúlt hetekben, hogy a Ganzair Atlétikai Klub nevet változtatott Kiskunhalasi Atlétikai
Klubra új vezetővel. Szloboda Mihály tanár úr szakmai vezetése mellett szeretnék a jövőben a
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halasi amatőr sportolókat összefogni, a sok évtizedes kiváló atlétikai eredményeket
továbbvinni, s megalapozni, hogy a közelebbi jövőben is sikeres atlétái lehessenek a
városnak.
Hasonlóképpen teszi ezt a Kiskunhalas Football Club is. Egy jól működő vállalkozás vezetőjét
választotta helyi vezetőjének. Most már rendeződött a Kiskunhalas Football Club környezete.
Bízik benne, hogy gazdaságilag is. Abban is bízik, hogy egyéb futball klubokkal is sikerül
együttműködést kialakítani a közeli jövőben, hogy az oly népszerű futball is hasonlóképpen
eredményes lehessen, mint eddig.
A szeretet jegyében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoportjának tagjaként
szeretné megköszönni azt a sok-sok felajánlást, amit az üzletekben társak ezekben a percekben
is gyűjtenek, s ezzel a rászorulóknak a következőkben segítenek. Itt szeretné kívánni
valamennyi halasinak, hogy békében, szeretetben eltöltött Karácsonya és sikeres új esztendője
legyen.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy valamennyien egyetértenek Képviselő úr szavaival.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Gyovai István polgármester:
Egy hónap telt el a legutóbbi ülésük óta, ennek ellenére rendkívül sok esemény történt a
városban. Bízik benne, hogy a lista teljes.
Sajnos egyre több ilyen hírről kell beszámolniuk, de véleménye szerint Kiskunhalas város
lakossága, vállalkozói, civil szervezetei rendkívül tartalmas, gazdag akciókat rendeznek
annak érdekében, hogy még a legrászorultabbak is a karácsonyi ünnepeket az év végén
kellemes hangulatban tudják eltölteni.
Két új előterjesztést nyomtatásban találhattak a képviselők az asztalukon. Javaslatot tesz az
ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy 9. napirendi pontnak
javasolja felvenni a "Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő Üzemeltetési Szerződés elfogadása", 23. napirendi
pontnak pedig a "Címer Kiállításon való részvétel" című osztós előterjesztést.
Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
No: 1669
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
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Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:08:42
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

325/2013. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. december 19-i ülésére kiküldött meghívótól eltérően az
osztós előterjesztésként érkezett „A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő Üzemeltetési Szerződés elfogadása” című előterjesztést 9.
napirendi pontként, a „Címer Kiállításon való részvétel” című előterjesztést 23. napirendi pontként
kívánja tárgyalni. A kiadott meghívón 27. napirendi pontként szereplő „Átmeneti időszakra szóló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstervezet elfogadása” című előterjesztést az
előterjesztő visszavonta.
Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti

gazdálkodásáról szóló rendelete
2. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata gazdálkodásának

2013. évi I.- III. negyedévi helyzetéről

Gyovai István
polgármester
Gyovai István
polgármester

3. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet elfogadása Gyovai István
polgármester
4. A temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.) sz.

önkormányzati rendelet módosítása
5. A 2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás című

pályázat
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Gyovai István
polgármester
Gyovai István
polgármester

6. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/2011. (IX.28.) Gyovai István
polgármester
önkormányzati rendelet módosítása
7. A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű

Társasággal kötött közművelődési megállapodás módosítása
8. 2012. június 8-án a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével,

valamint a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel kötött
vagyonkezelési szerződések módosítása
9. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központtal kötendő Üzemeltetési Szerződés
elfogadása

Gyovai István
polgármester
Gyovai István
polgármester

Gyovai István
polgármester

10.Tulajdonosi hozzájárulás megadása pályázathoz

Gyovai István
polgármester

11.A taxiállomás létesítéséről, igénybevételének és használatának

Gyovai István
polgármester

rendjéről szóló rendelet módosítása
12.A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni

ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása
13.A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester
Gyovai István
polgármester

14.Védőnői feladatok ellátása

Gyovai István
polgármester

15.A Kiskun Sztómások Alapítvány kérelme

Gyovai István
polgármester

16.Az OTP Bank Nyrt.-al történő, folyószámla-hitel szerződés

Gyovai István
polgármester

megkötése
17.A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. végleges átalakulási
vagyonmérlegének jóváhagyása és vagyonleltárának elfogadása

Gyovai István
polgármester

18.Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok
esetében lakástakarék pénztár nyitás jóváhagyása

Gyovai István
polgármester

19.Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményének

Gyovai István
polgármester

2013. évi működéséről és az állami támogatásokról
20.A városi közalapítványok könyvvizsgálójának megbízása

Gyovai István
polgármester

21.A magánszemélyek kommunális adójának megszüntetése

Nagy Péter
képviselő

22.Városmarketing feladatok Kiskunhalason
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Dr. Skribanek Zoltán

képviselő
23.Címer Kiállításon való részvétel

Gyovai István
polgármester

24.Szank Község Önkormányzatának a Kunfehértói Gyermek- és

Fülöp Róbert
alpolgármester

Ifjúsági táborban lévő 2/20-ad tulajdonrészének eladásáról, illetve
a tábor fenntartási támogatás 2014. évi meghatározása
25.Kiskunhalas Város Önkormányzata, illetve szervei, valamint

a Halas Többcélú Kistérségi Társulás és szervei által üzemeltetett
gépjárművek felszerelése műholdas nyomkövető eszközökkel

Fülöp Róbert
alpolgármester

26.A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve

Gyovai István
polgármester

27.A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. megalapítása a

Gyovai István
polgármester

Kiskunhalas Geotermikus Rendszer előkészítése és lebonyolítása
érdekében, Későbbi időpontban: társasági szerződés
28.Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság

alapító okiratának elfogadása

Gyovai István
polgármester

29.A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt.

Gyovai István

30.Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

Gyovai István
polgármester

31.A Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása

Gyovai István
polgármester

32.Beszámoló a Sós-tó vízmegtartással kapcsolatos, 71/2013. Kth. sz.

Gyovai István
polgármester

vagyonkezelőnek történő kijelöléséhez kapcsolódó Vagyonkezelési és polgármester
Hasznosítási Szerződés tervezetének, valamint a vagyonkezelésre
vonatkozó rendelettervezet elfogadása, illetve a 315/2013. Kth. sz
határozat módosítása, és a 243/2013. Kth. számú határozat
kiegészítése

határozatában megfogalmazottakról
33.A Rendezési terv módosítási eljárásának kiegészítése

Gyovai István
polgármester

34.A 6024/2 hrsz.-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem

Gyovai István
polgármester

35.A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2013. évi beszámolója

Gyovai István
polgármester

36.Beszámoló Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és

Gyovai István
csatornázásának fejlesztése beruházás befejezése utáni „szennyvíz- polgármester

bekötési lehetőséggel el nem látott ingatlanok” jövőbeni rákötési
lehetőségeinek felméréséről
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37.Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Gyovai István
polgármester

38.Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és
javaslatok megvizsgálásáról

Gyovai István
polgármester

39.Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

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

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
1 Új napirendi pont 14:08:53

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelete
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Két rövid kiegészítést szeretne tenni, amely egyértelműsíti két szakaszát a rendeletnek. Az
egyik az 1.§ , ahol a rendelet végéhez hozzákerül az a félmondat, hogy „beleértve az
önkormányzatot, mint önálló költségvetési szervet”. A 4. § (3) bekezdése kiegészül a
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan úgy, hogy a 2013. gazdasági évben indított, s 2014. évi
költségvetés elfogadásáig eredményesen lezárult közbeszerzési eljárások alapján a
szerződéseket 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse. Ezek
egyértelműsítik ezeket a pontokat, Könyvvizsgáló asszony kérte, hogy ezeket foglalják bele.
Kérdések 14:10:23
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1670
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:10:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 25/2013. (XII.22.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

I.
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A RENDELET HATÁLYA
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(továbbiakban: Testület) és szerveire, valamint a költségvetési szervekre, beleértve az
Önkormányzatot, mint önálló költségvetésű szervet.
II.
AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
1.§
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi
keretek között folyamatosan szedje be, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül az
indokolt kiadások teljesítését engedélyezze, a 2013. évi költségvetési rendeletben
meghatározott eredeti előirányzatok, valamint a 148/2011. sz. Kth. határozat Kiskunhalas
Város 2011. évi Intézkedési Terve alapján.
2.§
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek folyamatos működése,
üzemeltetése, valamint a kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, az átmeneti
időszakban a felmerülő működési kiadások 2014. évi finanszírozása, az előző évi eredeti
kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan teljesíthető.
(2) Azon fizetési kötelezettségvállalási dokumentumok alapján, amelyek értelmében az abban
meghatározott feladatok ellátása érdekében a támogatott szervezet részére az önkormányzat
évente – a költségvetési rendeletben jóváhagyott összegű – általános működési célú
támogatást nyújt, az átmeneti időszakban a támogatások 2014. évi finanszírozása, az előző évi
eredeti kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan teljesíthető.

(3) Azon hatályos szerződések alapján, amelyek értelmében a beszerzés értéke, a szolgáltatás
igénybevételének díja az adott évi költségvetési rendeletben a feladatra jóváhagyott
előirányzat keretösszegében kerül megállapításra, az átmeneti időszakban a felmerülő
kiadások 2014. évi finanszírozása, az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül,
maximum időarányosan teljesíthető.
(4) Az önkormányzat működtetési kötelezettségébe 2014. január 01-től esetleges állami
jogszabály változás alapján átkerülő intézmények esetében a 148/2011. sz. Kth. határozat
Kiskunhalas Város 2011. évi Intézkedési Terve előírásainak betartásával kizárólag a napi
működéshez elengedhetetlenül szükséges és 2013. évben is folyamatos szerződéssel már kötött
kifizetések teljesíthetők.
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(5) A 2014. január 1-től esedékes bérintézkedések kizárólag a központi szabályozásnak
megfelelően a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat
dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.
(6) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az elkülönített számlákon kezelt
államháztartáson kívülről kapott támogatásból megvalósuló feladatok finanszírozást,
valamint a pályázati forrásból megvalósuló projektek előfinanszírozását kivéve – az
úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak
fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az
Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti.
(7) A költségvetési rendelet elfogadásáig továbbra is érvényesíteni kell a létszámstopot. Az
intézmények az állományi létszám változásának minden mozgását az Oktatási és
Közművelődési Osztállyal írásban előzetesen egyeztetik.
(8) Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a
vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által előírt – számadási
kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem
fizetett köztartozása nincs.
3.§
(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási,
rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2013. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain
belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.
(2) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok
tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően
teljesíthetők.
4.§
(1) A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási
feladatok kivételével.
(2) A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó) feladatok,
támogatásban részesített pályázati program megvalósítása, illetve az átmeneti időszakban
elbírált európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok
esetében, a testület által korábban elfogadott döntés alapján az elnyert támogatás, valamint a
pályázati program megvalósításához vállalt önerő együttes összegének erejéig – az átmeneti
gazdálkodás időszaka alatt – kötelezettséget vállaljon, kihangsúlyozottan az alábbi
projektekre:
− KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai racionalizálás Bibó István Gimnáziumba pályázat,
− KEOP-4.10.0/C Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített
napelemes rendszerrel pályázat,
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia
forrásokkal Bibó István Gimnázium pályázat,
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia
forrásokkal Kertvárosi Általános Iskola pályázat,
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− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia
forrásokkal Bernáth Lajos Kollégium pályázat,
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia
forrásokkal Felsővárosi Általános Iskola pályázat,
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia
forrásokkal Fazekas Gábor Általános Iskola pályázat,
− DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési,
továbbá a 2013. gazdasági évben indított és a 2014. évi költségvetés elfogadásáig
eredményesen lezárult közbeszerzési eljárások alapján a szerződéseket a 2014. évi
költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.
5.§
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással,
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban
elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2014. évi költségvetési rendelet
megalkotása előtt is folyamatosan megtegye.
6.§
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
7.§
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és Kiskunhalas Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát
veszti.”
2

Új napirendi pont 14:10:51

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. évi
I.-III. negyedévi helyzetéről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:11:16
Pajor Kálmán képviselő:
Az elmúlt ülésen kérte, hogy az államháztartási törvény alapján tájékoztatás helyett
beszámoló legyen ez a napirendi pont. Akkor elutasították, most mégis beszámoló lett.
Mi ennek az oka, hogy sikerült megváltoztatni a véleményt?
Ő most csak a felújítási és beruházási kiadásokról szóló 4/1. sz. táblázattal kapcsolatban
kérdez, hiszen ebben a táblázatban vannak azok a felújítások, városi beruházások, melyek
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teljesítése rendre elmaradt. Például a járda, térburkolat felújítás 1 millió Ft-jából 0 Ft a
teljesítés. Utak kátyúzásának 5 millió Ft-jából 0 Ft a teljesítés. E szerint a Szélmalom 600
ezer Ft-jából is 0 Ft, a víziközmű 12.700 ezer Ft-jából is 0 Ft, a pályafelújítás 3 millió Ftjából 0 Ft, lakossági járdaépítés 2 millió Ft-jából is, s a képviselői interpellációs keret 4,5
millió Ft-jából is 0 Ft a teljesítés. A külterületi életminőség-javító program 9.750 ezer Ftjából is 0 Ft a teljesítés. Gyakorlatilag ezen a területen e szerint a táblázat szerint a
Polgármesteri Hivatal teljesítménye nulla. Mi ennek az oka, hogy ezeket a lakossági kéréseket
ennyire semmibe veszik?
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr első kérdésére azt tudja válaszolni, hogy Pajor Kálmán képviselő kérése
számukra rendkívül fontos, ezért van itt beszámoló formájában a korábbi tájékoztató.
A második kérdésére azt tudja válaszolni, hogy nézze meg az előterjesztés fejlécét. I-III.
negyedévről szól. Ezeket a kérdéseket tegye fel az éves beszámoló alkalmával, hogy milyen
teljesítések történtek. Az elmúlt hetekben a felsorolt tételek túlnyomó részénél teljes mértékű
kifizetések voltak. Nem sorolja fel külön-külön a tételeket, de jelentős részüknél a kifizetések
és a különböző munkák elvégzése nagy részben meg is történt. Éppen ezért az a mondata,
miszerint a Polgármesteri Hivatal teljesítménye 0, véleménye szerint egy 0 megállapítás volt.
Kéri Képviselő urat, hogy máskori ilyen kijelentéseket ne tegyen, hanem kérdezzen előtte.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Akkor nem tudja, hogy mit jelent az ő táblázatukban, hogy az I.-III. negyedéves teljesítés 0. Ez
azt jelenti, hogy szeptember 30-ig egy fillért sem fizettek ezekre a tételekre, holott a
kivitelezésnek az ideális időszaka a tavasz és a nyár ezen munkáknál. Ezek szerint
beleszaladtak a késő őszbe, esetleg a télbe a megvalósításokkal, ami megint helytelen és nem
érti az okát, hiszen már márciusban elhatározták, hogy ezeket a műszaki megvalósításokat
meg kell oldani. Miért várnak a megvalósításával decemberig, vagy novemberig, hogyha a
legideálisabb kivitelezési időszak pontosan nem a tél? A szabadtéri munkákra a legideálisabb
időszak a nyár, vagy a kora ősz. Lehet, hogy azt válaszolja majd rá Polgármester úr, hogy
akkor megvalósult, csak a pénzügyi megvalósítás húzódik el későbbre, a IV. negyedévre. „Ha
Pajor Kálmán tudná, hogy ez hogy megy a hivatalban, hogy a pénzügyi teljesítés mindig
késik, akkor nem kérdezne ilyen marhaságot!”. Valószínű, hogy ezt akarja mondani a
Polgármester úr.
Akkor is azt mondja, elfogadhatatlan az, hogy rendre a lakosság érdekében tett kéréseiket
semmibe veszik. Az, hogy a képviselői interpellációs keret 4,5 millió Ft-ja szeptember 30-ig 0
Ft-ra teljesült, mégiscsak azt jelenti, hogy a januári, februári, márciusi és összes havi
interpellációjukra semmiféle rámozdulás nem történt. Ezt érzékelik is. Hiába interpellálnak,
szinte felesleges, mert nem rendelik meg a felhozott munkákat. Ez mind a halasiak kérése,
ezeket komolyabban kellene venni. Mondhatja Polgármester úr a válaszában, hogy IV.
negyedévben minden teljesül és mindent kifizetnek, azt is, amit januárban csináltak. Azt nem
érti, hogyha már tavaszra megoldották a kivitelezést, akkor a kivitelező eddig várt a pénzére?
Miért kellett rajta ülni ezen a pénzen? Egy csomó kérdés van. Mindenképpen méltánytalan,
hogy a lakossági kéréseket nem intézik flottul.
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Gyovai István polgármester:
Úgy hiszi, hogy ebben a képviselő-testületben Pajor Kálmán képviselő a leghosszabb ideje
valamilyen szinten képviselő. Tisztában kell lennie a szabályokkal. Éppen ezért van meglepve,
hogy ilyenfajta kérdéseket tesz fel. Úgy tűnik, mintha tegnap vált volna képviselővé, s nem
tudná, hogy milyen szabályok vannak. A legegyszerűbb okokat kezdi el sorolni. A lakossági
járdaépítés szabályai úgy szólnak, hogy miután valaki az engedélyezési, egyéb eljárásokat
követően megvalósította a járda építését, válik jogosulttá arra, hogy éljen a városi támogatás
lehetőségével.
Ez ebben az évben is így történt. Számos helyen valósult meg járdaépítés. Nem arról van szó,
hogy majd szeptemberben, októberben és novemberben. A kifizetés azok után történt meg, az
előző beszámolójában kiért rá, miután 119 millió Ft kiegészítő támogatást kapott Kiskunhalas
Város Önkormányzata. Biztos benne, hogy Képviselő úr is itt volt a költségvetés
elfogadásánál, illetve azt követően számos döntés alkalmával, amikor nem győzte
hangsúlyozni, hogy valamikor az utolsó negyedévben várhatóak azok a kifizetések, amelyek az
önkormányzat nem kötelező feladataival kapcsolatosak. Nem győzte hangsúlyozni egész év
során. Ezek sajnos akkor váltak lehetővé, amikor egyáltalán pénzük volt. Magyarázatként
idefűzi, hogy biztosan Képviselő úr sem szokott úgy vásárolni egy boltban, hogy üres a zsebe.
Ki sem szolgálják. Ahhoz, hogy vásároljanak, munkát végezzenek, vagy bármilyen
tevékenység a városban elvégzésre kerüljön, hangsúlyozza, hogy nem kötelező feladatok
tekintetében, ahhoz először a forrásnak kell meglennie. Ha ez nem így történne, akkor a város
önkormányzata, polgármestere, hivatala veszítené el hitelét. Attól kezdve véleménye szerint
ennek az önkormányzatnak egyetlen vállalkozó sem dolgozna. Akkor fognak dolgozni, ha a
fizetési feltételek megvannak. Ennyire egyszerű a válasz. Ha a Képviselő úr helyette
megfogalmazza a válaszokat is… Az előbb már elkezdett gondolkodni, hogy akár az ülés
vezetését is átadja.
A vitát lezárta, s a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1671
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
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.dec.:19 14:21:00
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol

0
1

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

15

100.00%

326/2013. Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. évi I.- III. negyedévi
helyzetéről
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzata
gazdálkodásának 2013. évi I.-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Ezek után kénytelen levonni azt a tanulságot, mivel a korábbi tájékoztató a bizottsági üléseken
úgy ment át, hogy egyetlen kérdés, vagy hozzászólás sem volt hozzá. A jelenlegi formájában a
beszámoló a testületi ülésen lehetőséget nyújt arra, hogy vélemény, vagy kérdés hangozzon el.
Ez Pajor Kálmán képviselő mutatványa volt. Ennyi eredménye volt, hogy beszámolóként
hozták be a testületi ülésre.
3

Új napirendi pont 14:21:09

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendelet elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:21:59
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a támogatások rendjéről szóló rendelet elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1672
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:22:14
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%
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100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 26/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati támogatások rendjéről
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§. (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§
A Képviselő-testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Kiskunhalason élő
vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a társadalmi és gazdálkodó szervezetek,
magánszemélyek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe
való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók
támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása,
egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.
2. §
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. §-ban megfogalmazott célok
megvalósulása érdekében az önszerveződő közösségeket, társadalmi szervezeteket,
gazdálkodó szervezeteket (a továbbiakban: szervezet), továbbá magánszemélyeket
költségvetéséből – jelen rendelet szabályai szerint - támogatja.
3. §
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város mindenkori éves költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) meghatározott támogatási
alapokból nyújtott pénzbeli támogatásokra, továbbá az önkormányzat által természetben
nyújtott támogatásokra, függetlenül attól, hogy a támogatást pályázati úton vagy egyedi
kérelemre nyújtották.
(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés,
közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek
feladatellátására,
b) az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatására,
c) az önkormányzat által alapított, vagy annak részesedésével működő szervezetet
létrehozó okiratban meghatározott tevékenységek ellátásához biztosított források
átadására,
d) más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra,
e) a polgármesteri keret felhasználására,
f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Közptv.) 1. § (2) bekezdésében meghatározott
támogatásokra.
(3) A költségvetésből nyújtott támogatásról történő elszámolást – a (2) bekezdés a), b), e) és f)
pontjaiban felsorolt esetekben is - e rendelet szabályai szerint kell benyújtani.
4. §
(1) Támogatásban részesíthető a szervezet, magánszemély, ha:
a) kiskunhalasi székhelyű, telephelyű, lakóhelyű, vagy
b) nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalas működő szervezeti egysége veszi igénybe,
vagy
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c) Kiskunhalason az 1. §-ban meghatározott célok megvalósításához (a továbbiakban:
megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy
d) Kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló
programhoz kéri a támogatást.
(2)

Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Képviselő-testület kivételesen méltánylandó egyedi
esetben eltérhet, ha a történelmi és néprajzi hagyományok ápolása, megismertetése,
népszerűsítése érdekében a támogatás Kiskunhalast szolgálja.

(3)

Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg
olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző,
vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:
a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett
párttal, vagy
b) jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati
választáson.

(4)

Támogatás a szervezet tevékenységi körével, céljával összefüggő tevékenységhez,
programhoz nyújtható.
5. §
Természetben nyújtott támogatások

(1)

Az önkormányzat tulajdonát képező azon épületek, épületrészek, helyiségek (a
továbbiakban: létesítmények), amelyek nincsenek költségvetési szerv használatában,
továbbá a Városgazda Zrt. használatában, kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú
ingóságok térítésmentes tartós használatáról a Képviselő-testület, a tartósnak nem
minősülő használatról a polgármester dönt figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló
törvényre.

(2)

A létesítmény térítésmentes használatára vonatkozó kérelmet a Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság előzetesen megvizsgálja és javaslatot tesz a
döntéshozónak. A Bizottság a vizsgálat során figyelembe veszi a rendezvény, program
bevételét, a létesítmény-használat várható költségét.

(3)

Tartós használatnak minősül, ha a szervezet a tárgyévben összesen évi 12 órát
meghaladó mértékű térítésmentes használatot igényel a létesítményben, illetve
ingóságra, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától.
6. §
Pénzben nyújtott támogatások

(1)

A pénzben nyújtott támogatásokról a költségvetési rendeletben meghatározott
támogatási alapok terhére, azok összegéig a költségvetési rendeletben meghatározott
döntéshozó dönt.
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(2)

A döntéshozó dönt arról, hogy a támogatási alap felhasználására pályázatot ír ki, vagy
egyedi kérelem alapján dönt a felhasználásról.

(3)

Pénzbeli támogatás az 1. §-ban meghatározott célok megvalósításához nyújtható.

(4)

A költségvetésből költségvetési éven belül ugyanazon célra (7. § (1) bekezdés d) pont)
csak egy alkalommal nyújtható pénzbeli vagy természetbeni támogatás, függetlenül a
döntéshozó személyétől.

(5)

Nem vonatkozik a (4) bekezdésben meghatározott korlátozás az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet alapján nyújtott támogatásokra, amelyet azonban a költségvetési éven
belül a szervezet részére nyújtott támogatások mértékébe be kell számítani.
7. §

(1)

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a támogatás formájától függően az 1. vagy a 2. melléklet szerinti kitöltött adatlapot,
amely tartalmazza a köztartozásokról szóló nyilatkozatot,
b) szervezet esetén a szervezet alapító okiratát, aláírási címpéldány másolatát, a
bejegyzését igazoló 30 napnál nem régebbi iratot,
c) természetes személy esetén nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési
helyét, idejét, adószámát, társadalombiztosítási azonosító jelét, számlaszámát
d) a támogatandó cél pontos meghatározását, a megvalósítás időpontját vagy
határidejét, a kért támogatás összegét,
e) a kért támogatás költségnemenkénti részletezését,
f) működéshez kért támogatás esetén a szervezet teljes évi költségvetését
költségnemenként részletezve, programhoz kért támogatás esetén a program teljes
költségvetésének bemutatását költségnemenként részletezve,
g) a Közptv-ben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel
kapcsolatos nyilatkozat.

(2)

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaságnak a kérelemhez az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iratokat nem kell
becsatolni.
8. §

(1)

A döntéshozatalt megelőzően vizsgálni kell, hogy a szervezet, magánszemély a
kérelemben megjelölt célra költségvetési éven belül részesült-e már támogatásban.

(2)

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:
a) A kérelem nem tartalmazza a 7. § (1) bekezdésében meghatározottakat és azt a
kérelmező a döntés meghozataláig nem pótolja.
b) A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül a 6. § (5) bekezdésében
foglaltakon kívül már részesült támogatásban.
c) A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott
támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást
előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,
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d) A támogatást kérő tekintetében
összeférhetetlenség áll fenn.

a

Közptv.

6.

§-ában

meghatározott

(3)

A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:
a) a támogatott szervezet, magánszemély pontos megnevezését,
b) a támogatás pontos célját, annak megvalósítása befejezési határidejét,
c) hogy a támogatás a kérelemben szereplő mely költségnemekre használható fel,
d) a támogatással történő elszámolás határidejét.

(4)

A támogatásról szóló döntés alapján a szervezettel, magánszeméllyel megállapodást kell
kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a megállapodást kötő felek pontos megnevezése,
b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,
c) a támogatott cél pontos meghatározása,
d) a támogatás összege,
e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek
átutalásának határideje,
f) azon költségnemek meghatározása, amelyre a támogatás felhasználható,
g) a támogatásról történő elszámolás határideje, módja.

(5)

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél
megvalósulásától számított 30. nap.

(6)

Költségvetési éven túlnyúló, vagy több évet magában foglaló megvalósítási cél esetén a
támogatás elszámolására részhatáridők is megállapíthatók.
9. §

(1)

A támogatás csak a döntésben, és a döntés alapján kötött megállapodásban megjelölt
célra használható fel.

(2)

A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó
ahhoz hozzájárul és a megállapodást ennek megfelelően módosítják.

(3)

A támogatás felhasználása elszámolásának határidejét a döntéshozó módosíthatja.
10. §

(1)

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 3. mellékletben meghatározott
tartalmú és formátumú részletes szakmai, tartalmi beszámolót és pénzügyi beszámolót
kell tartalmaznia.

(2)

Az elszámolások szakmai ellenőrzését a döntéshozó, a Képviselő-testület által
megállapított támogatás esetén pedig a téma szerint illetékes osztály látja el.

(3)

Az elszámolás szakmai ellenőrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a
megállapodás szerinti célra került-e felhasználásra.
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(4)

A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatást jogszabályban előírtak
szerint kell közzétenni.

(5)

A költségvetésből nyújtott támogatásokról a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
egységes nyilvántartást vezet.
11. §

(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.”
4

Új napirendi pont 14:22:20

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000. (IV.18.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:23:33
Halász Balázs képviselő:
Nem tudja, hogy ez a hatalmas áremelés, ami a hulladékszállítással kapcsolatban mutatkozik,
temetésenként 5000 Ft-ról 15 ezer Ft-ra növekedne, a sírhelyásás is 19 ezer Ft-ről 25 ezer Ftra. Inkább a szemétszállításra gondolt. Mire alapozzák ezt a hatalmas áremelést, amikor most
jön létre 17 település összevonásával egy új hulladékszállító, lehet, hogy ő teljesen más
árakon gondolkodna, kedvezményt adna, vagy másként kalkulálna, mint az előző? Jogos-e
ekkora emelés?
Nagy Róbert képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén a részéről
kérdésként elhangzott, hogy ezeket a megnövekedett kiadásokat csökkenteni esetleg a
gazdálkodást megváltoztatva, jobb beszerzési forrást találva, illetve a szolgáltatást úgy
megoldva, hogy kedvezőbb feltételekkel lehessen ezeket a konténereket elszállítani. Nem
jelentene ez megoldást anélkül, hogy ezeket a terheket meg kelljen emelni?
A temetkezési vállalat vezetője akkor elmondta, hogy már tárgyalások folynak más
vállalkozókkal, ahol úgy néz ki, hogy kedvezőbb áron meg tudják oldani ezt. Sikerült ezekkel a
tárgyalásokkal révbe érni? Ha igen, akkor valószínűleg megoldódik ez a probléma, s akkor
talán nem kellene megemelni a költségeket.
Gyovai István polgármester:
Mindkét képviselőnek egyben válaszolna. A temetők üzemeltetője jó néhány héttel ezelőtt
kereste meg őket alapvetően ezzel a problémával, amit a két képviselő is érintett, hogy a
hulladékszállítási díjak rendkívül magasak, s ezért olyanfajta kiadásai voltak, amelyeket előre
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nem tudott tervezni. Pontosan ugyanezt a kérdést tette fel neki ő is, hogy ebben a rendszerben
egyetlen kötelező szolgáltatás működik, az pedig a kommunális szolgáltatás. A lakosság által
termelt hulladék elszállítása, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenység. A vállalkozók szabadon
vehetnek igénybe bármilyen szolgáltatót, amit az üzemeltető meglepetéssel hallott tőle.
Nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt hónapokban semmi erre vonatkozó tárgyalás nem történt. A
bizottsági üléseken valóban felmerült ez a kérdés, viszont ő a vállalkozó nevében nem tud
nyilatkozni, hogy az elmúlt 1-2 napban történt-e bármilyen megkeresés, vagy tárgyalás.
Abban 100%-ig biztos, hogy a korábbi árakhoz képest más szolgáltató árait is ismerve igen
jelentős árcsökkenés érhető el. Ez számára teljesen egyértelmű. Ő maga is javasolta a
vállalkozónak. Nem tudja, hogy történt-e bármilyen tárgyalás ezzel kapcsolatban.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A bizottsági ülésen is szintén érdeklődött a katolikus temetőnél található szeméttelep
megszüntetésének dolgáról. Aztán Ügyvezető asszony meglehetősen fellátott és
megmagyarázta, majd felugrott és elhagyta a termet, amikor a bizottság nem támogatta az
előterjesztést. Ezután gondolkodott rajta, hogy jó néhány évvel ezelőtt téma volt a testületnél,
hogy foglalkozniuk kellene azzal, hogy a temetők üzemeltetését saját maguk látnák el a
jövőben önkormányzati keretek között. Azt gondolja, hogy a temetők rendjéhez és
tisztaságához kerülhet szakértelem kerülhet az elkövetkezendőkben, aki tud gereblyézni és
söprögetni. Néminemű kívánnivalót hagytak maguk után a temetők Halottak napja környékén
is. Van mit erősíteni.
Mondta bizottságon, s most is csak ismételni tudja, hogy a temető egy kegyeleti hely, ahova
mindenki emlékezni megy. Azt gondolja, hogy minimum elvárható az, hogy rend és tisztaság
legyen, ne pedig az üres tejeszacskó legyen a szomszédban, mert sajnos ilyet is látott.
Mindenki előtt van a katolikus temetőben, hogy hatalmas szeméthalom van a temető kellős
közepén.
Azt javasolná, hogy vizsgálják meg, milyen feltételekkel és pénzügyi vonzattal lehetne az
önkormányzatnak a későbbiekben működtetnie. Lehet, hogy akkor kedvezőbb helyzetet is
tudnak teremteni a temetések tekintetében is. Ha ezt az emelést elfogadják, akkor kb. 20 ezer
Ft-tal terhelik a temettetőket. Egy középkategóriás temetés is 500 ezer Ft körül van jelenleg is
városukban.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Azt hiszi, hogy visszatérő probléma a temetkezési vállalkozás részéről, s minden évben
elmondták, amikor a szerződés módosítására került sor. Minden évben hatalmas panasz volt a
részükről arra vonatkozóan, hogy egyszerűen megfulladnak a szemétszállítási díjjal. Teljesen
tönkre mennek, mert olyan magas díjakkal tudták csak elvinni onnan a keletkezett szemetet.
Még az ott lévő fák leveleit is. Egyszeri emelésről van szó. Utána még 20-30 évig látogatják a
rokonaik sírjait, pedig ezekért a szolgáltatásokért nem fizetnek. Minden évben, aki többszöri
alkalommal kimegy, s a saját hozzátartozói sírjáról éppen elég szemetet visz el. Aki tényleg
odafigyel és a sír környékét is rendbe tartja, keletkezik éppen elég szemét, amit onnan el kell
vinni. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan a háztartási hulladékot odaviszik, s
becsempészik ezekbe a temetői tárolókba. Igen nehéz rajtakapni őket ugyanúgy, mint a sírok
fosztogatóit. Úgy gondolja, hogy a vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy rend
legyen. Nem tapasztalt ilyen panaszt, hogy szemét, vagy nem megfelelő rend lenne, ezért nem
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is tudja elfogadni. Javasolja, hogy támogassák ezt az emelést.
Máté Lajos képviselő:
Gondolja, hogy ahogy az előzőben, ebben a ciklusban is, amikor olyan közszolgáltatásról volt
szó, amit nem ők, hanem a 90-es évek elején Tóth Zoltán vezetésével a város értékesített, vagy
privatizált, minden alkalommal úgy nyilatkozott, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt. Ahogy
távfűtéstől kezdve a kéményseprésig, temetkezésig privatizálták ezeket a közszolgáltatásokat,
az nagy hiba volt. Most látni, hogy a Halasi Városgazda Zrt.-nél ezek a feladatok elfértek
volna. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venniük, hogy miután ezek a privatizációk
megtörténtek, bizonyos területeken történtek beruházások, bizonyos területeken nem. Az
idősebbek emlékeznek, hogy milyen állapotok voltak az új református temetőben, méltatlan.
Sok kis faluban nagyságrendekkel jobb állapotok voltak. A vállalkozó sajnos egy ilyen
állapotot örökölt. Kellett építeni egy ravatalozót, utat építeni, s sok minden egyebet
beruházni. A privatizációs szerződés során, s utána a szolgáltatási díjak révén ezeknek a
beruházásoknak valahol meg kell térülniük.
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságon ott volt a vállalkozó,
aki elmondta, hogy a mai időkben bármennyire romlik, vagy nem emelkedik oly mértékben a
lakosság életszínvonala, ahogy szeretné, látják, hogy egy-egy temetésen rengeteg olyan
koszorú, virágcsokor van, aminek az elszállítása a későbbiekben a vállalkozó feladata.
Elmondta, hogy átlagtemetésnél nem fér el egy konténerben egy temetés koszorúállománya.
Jelenleg 30 ezer Ft-ért visznek el egy konténert. Elmondta, hogy megkereste a másik
vállalkozót is. A másik adta neki ezt a jobb árajánlatot, a 15 ezer Ft-ost. A bizottság elnöke
mondta, hogy hallott jobb árajánlatról. Ez a jobb, ami itt szerepel, tehát nem a 30 ezer Ft,
hanem a 15 ezer Ft. Az biztos, hogyha már ez a helyzet előállt, most nem arról döntenek, hogy
visszaveszik ezt a szolgáltatást, vagy nem, de respektálni kell a vállalkozó igényeit is.
Halász Balázs képviselő:
Akkor is túlzottnak találja, bármennyire is érvel képviselőtársa. Az utakat nem a vállalkozó,
hanem az önkormányzat építi előre megtervezett ütemben. A vállalkozó valóban beruházott,
amikor elkezdte üzemeltetni a temetőt. 15 éves szerződése van az egyházzal. Ilyen emelés még
nem volt. Mindig azt mondják, hogy az emelést mindig az előző évi infláció mértékéhez
próbálják szorítani. Ez messze nem az. Nem emlékszik, pedig párszor már tárgyalták ezt a
témát, hogy ilyen áremelés lett volna szemétszállítás ügyben. Való igaz, hogy valamikor 60
ezer Ft-ba is került egy konténer elszállítása, majd amikor Vaskút idejött, alacsonyabb lett
volna ez a díj. Most ez a 30 ezer Ft már 15 ezer Ft. Most is azt mondja, hogy az új
hulladékgazdálkodás lehet, hogy más áron fog dolgozni. Képtelenségnek tartja, hogyha ezt az
összeget mindenkitől beszedi, az nem elég. Sajnos 500 temetés van Kiskunhalason, de ha
levonja a szociális temetést, s 400 db-bal számol, az 300-400 db konténer, s ennyi nincs. Ez az
összeg nincs. Ennyi konténert nem visznek el egy évben. Túlzónak találja, s ezt az összeget
nem is tudja elfogadni, mert akkor másképp kellene kalkulálni. Nem beszélve arról, hogy van
itt más díjemelés is. Egy idős házaspár esetében, ha az egyik fél elmegy, a másikat anyagilag
padlóra teszi. 300-400 ezer Ft-ba kerül most egy temetés. Nem fogja kibírni, gyűjthet rá
évekig, de súlyos anyagi nehézségbe viszi a családot.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Több képviselőtársa mondta, hogy a temetést követően keletkező zöldhulladék lényegében a
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koszorú. Az a probléma, ami szintén elhangzott a bizottsági ülésen, hogy akik temettetnek,
azok fizetik meg az összes temetőlátogató mécsesét és egyéb hulladékát, ami egy-egy
emlékezést követően keletkezik. A dologból eredendő, csak azt gondolja, hogy nem mindig az
aktuális temettetővel kellene megfizettetni egy egész temető tisztántartását. Ezért kellene
megoldást találniuk erre. Egy indítványt tenne, ami arról szólna, hogy jövő év március 30-ig
áttekintik, hogy az önkormányzat milyen feltételekkel tudná üzemeltetni a temetőt Kiskunhalas
város területén.
Gyovai István polgármester:
Közbeiktat két mondatot. Ez a szerződés 2015. év elején lejár, 15 éves szerződés volt. Kéri
Képviselő urat, hogy gondolja át, az indítványát mennyire tartja aktuálisnak. A jövő évben
teljesen új alapokra kell helyezni a szerződésrendszert. Mivel a szerződés, a lejáratot
megelőzően nem célszerű olyan helyzetet előidézni –nyilván vitás helyzetek is kialakulnak-,
amit sokkal nehezebb megoldani, mint egy lejáró szerződés után egy új helyzetet kialakítani.
Kéri, hogy ezt gondolja át, visszatérnek majd rá.
Nagy Róbert képviselő:
Elhangzott, hogy a 30 ezer Ft-ba kerülő hulladékszállítási szolgáltatás 15 ezer Ft-ra csökken.
Ez azt jelenti, hogy 50 %-os költségcsökkenés keletkezik. Azt gondolja, hogy ez ily módon
indukálhatja a szolgáltatás árának igazítását, de semmiféleképp sem felfelé.
Gyovai István polgármester:
Az elhangzottakkal kapcsolatban néhány információt szeretne közölni. Az imént említette,
hogy a jelenlegi szerződések 2015. év elején lejárnak. Ezek mind a katolikus, mind a
református temetőre vonatkozóan az érintett egyházak az önkormányzat, illetve a kiválasztott
vállalkozó kötötték annak idején. A vállalkozók feladata volt különböző beruházások
elvégzése. Lehet, hogy sokan már nem emlékeznek rá, hogy rögtön a szerződéses időszak
elején már teljesítették, ami nem volt elvárás az önkormányzat részéről. Voltak bizonyos
határidők kitűzve, ennél sokkal hamarabb teljesített a vállalkozó. Ezzel tudomása szerint
nagyrészt az ilyenfajta kötelezettségének eleget tett. Ezek a beruházások, ravatalozók,
különböző kiegészítő helyiségek nem az önkormányzat tulajdona lesz, hanem az egyházak
tulajdonát képező temetőben maradnak, s az egyházak tulajdonát fogják képezni. Ezeket a
jövő év folyamán jócskán át kell gondolni ahhoz, hogy újfajta helyzet kialakítását
egyértelműen meg tudja tenni az önkormányzat. Az önkormányzatnak kötelezettsége
lényegében csak a köztemetések vonatkozásában van. Mostanában biztos többen hallották az
ezzel kapcsolatos híreket. Például Budapest a Csepel-szigeti temetőben jelölte ki azt a
területet, ahol a köztemetéseket az egész fővárosból el fogják végezni. Nekik is lényegében ez
lesz majd a kötelezettségük. Az önkormányzat kötelezettsége nem terjed ki a temetők teljes
területének üzemeltetésére. Annak idején, 15 évvel ezelőtt, véleménye szerint az önkormányzat
részéről egy rendkívül elegáns megoldás volt ez, hogy így állt a kérdésekhez. Megint azt
mondja, hogy a következő évben ezt a konstrukciót nekik át kell gondolni.
Bízik benne, hogy Képviselő úr egyetért azzal, hogy korán felesleges foglalkozni a
kérdésekkel. Még a napokban is változtatták a temetésekkel kapcsolatos törvényeket. Azt
javasolná, hogy a jövő év második felében térjenek vissza erre a kérdésre. Az indítványát
fenntartja?
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az elhangzottak egy részét ismerve, másik részét pedig figyelve fenntartaná, mert nem azt
mondta, hogy bontsák fel a szerződést, csak azt, hogy gondolkodjanak előre, pontosan ezt
megalapozva, amit Polgármester úr elsorolt. Legyen az asztalon, s a lehető legjobbat találják
ki. Megismétli saját magát, úgy gondolja, hogy a temetőkben nagyobb rendnek kellene lennie,
mint jelenleg van.
Gyovai István polgármester:
Dózsa Tamás Károly képviselő indítványáról kéri a képviselők szavazatát, ami egybe esik az
önkormányzati szándékokkal. Határidőt Képviselő úr nem jelölt meg. A jövő év folyamán
végrehajtják-e ezt az indítványt, miszerint felül kell vizsgálni a temetők jelenlegi működését?
No: 1673
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:43:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
2
7

35,71%
14,29%
50,00%

33,33%
13,33%
46,67%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A maga részéről igyekezett, de úgy néz ki, hogy nem nyerte el a többség tetszését.
Megállapítja, hogy az indítvány nem kapta meg a szükséges többséget, ezért a természetes
menetrendet veszik figyelembe a jövő év folyamán. A javaslata nélkül, de a témára
visszatérnek.
A rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
24

No: 1674
Gyovai István.......................................Nem
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Tart.
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:43:57
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
2
3

64,28%
14,29%
21,43%

60,00%
13,33%
20,00%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 27/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésről szóló 17/2000.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 42.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének temetőkről és temetkezésről
szóló 17/2000. (IV.18.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 4. mellékletének B)
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pontjában a „egyes sírhely sírásási díja 24.130,-Ft” szövegrész
sírásási díja 26.545,-Ft” szöveg lép.

helyébe „egyes sírhely

(2) A Rendelet 4. mellékletének H) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Temettetőtől szedhető temetésenkénti egyszeri hulladékszállítási díj: 7.685,-Ft
szociális temetés esetén: 0,-Ft
3. §
Ez a rendelet 2013. január 20. napján lép hatályba, és hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.”
5

Új napirendi pont 14:44:06

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás című pályázat
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:44:35
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1675
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:44:57
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
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93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

327/2013. Kth.
A 2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás című pályázat
Határozat
1./ Képviselő-testület a 2014-es költségvetésébe a közvetlen költségek 40%-os fedezetére, azaz
1.584.597,- Ft-ot biztosít a „2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
program” című pályázat sikeres elindításához, mely összeg a program megvalósítása során
megtérítésre kerül.
2./ Képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István Polgármestert, az előző start
közmunkaprogramokhoz hasonlóan a „2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási program” sikeres lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Lucskai Levente városi főkertész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6

Új napirendi pont 14:45:02

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/2011. (IX.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
Az előterjesztésre valóban azután került sor, hogy az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
november 18-i ülésén tárgyalta a rendelet módosításának elvét. Ott egyhangú határozattal
megszabta ezeket az elveket, ami szerint módosították a rendeletet. Egy mondatot szeretne
beszúrni, ami kimaradt a 9.§-nál. Kimaradt, hogy a javaslatot minden év március 1-jéig lehet
benyújtani Kiskunhalas Város Polgármesterének. A többi szakmai díjnál ott van, itt
valamilyen oknál fogva kimaradt.
Gyovai István polgármester:
Természetesen az előterjesztés ezzel együtt érvényes.
Kérdések 14:46:36
Pajor Kálmán képviselő:
Tekintettel arra, hogy egy országgyűlési képviselő minden települést képvisel, ami a körzetben
bent van. Miért van ez a kitétel, hogy csak kiskunhalasi lakos országgyűlési képviselő tehet
indítványt?
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr biztosan nem emlékszik, de ezt a javaslatot befogadták az előterjesztésbe. Nem
vita tárgya, túl vannak a dolgon. Legyen szíves a frakción belül rákérdezni, hogy történtek-e
változások.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a kitüntető díjak alapításáról szóló rendelet
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1676
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:48:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

8

57,14%
28

53,33%

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
6

0,00%
42,86%

0,00%
40,00%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 28/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a következő kitüntető díjakat alapítja:
(1) Kiskunhalas Város Díszpolgára
(2) Kiskunhalas Városért
(3) Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja.
(4) Szakmai kitüntető díjak:
- Kiskunhalas Város Közneveléséért Díj
- Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj
- Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért
- Kiskunhalas Város Közszolgálatáért Díj
- Kiskunhalas Város Közművelődéséért Díj
- Kiskunhalas Város Sajtódíja.
2.§.
„KISKUNHALAS DÍSZPOLGÁRA” cím
(1) A kitüntető cím Kiskunhalas Város, Magyarország, a magyarság fejlődését, elismertségét
előmozdító, érdekeit képviselő tevékenységért, kiemelkedő életút elismeréséért
adományozható.
(2) „Kiskunhalas Díszpolgára” címmel díszes tokban elhelyezett oklevelet, a város címerével
ékesített 14 karátos arany, 4-6 gr súlyú pecsétgyűrűt és Bródi Mária grafikus, csipketervező
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„FLÓRA” című terve alapján készült 29 cm x 35 cm nagyságú díszdobozban elhelyezett
csipkét adnak át.
Az oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- díszpolgár nevét és kérésére foglalkozását,
- a polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét, keltét,
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bélyegző lenyomatát.
3.§.
„KISKUNHALAS VÁROSÉRT” kitüntetés
(1) A kitüntetés azon személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Kiskunhalas város
területén tartós és eredményes munkát
folytatnak és kimagasló teljesítményükkel
hozzájárulnak a város fejlődéséhez.
(2) „Kiskunhalas Városért” címmel díszes tokban elhelyezett oklevelet, Bródi Mária grafikus,
csipketervező „Hajnalmadár” című terve alapján készült 15 x 13 cm nagyságú díszdobozban
elhelyezett halasi csipkét adnak át.
Az oklevél tartalmazza:
- adományozó megjelölését
- kitüntetett nevét és a kitüntetéssel elismert tevékenységet
- polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét, keltét
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bélyegző lenyomatát.
4.§
„KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK Kitüntető Díja”
(1) A kitüntetés azon személynek, közösségeknek adományozható, aki vagy akik
szakterületükhöz, tevékenységükhöz kapcsolódóan a város gazdasági fejlődését
előremozdították, hozzájárultak városunk szellemi vagy anyagi gyarapodásához, munkájuk,
életük például állítható a város közössége elé.
(2) Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja címmel díszes tokban elhelyezett
oklevelet, Bródi Mária grafikus, csipketervező „Tulipános tarsoly” című terve alapján
készült 20 cm átmérőjű díszdobozban elhelyezett halasi csipkét ad át.
Az oklevél tartalmazza:
- adományozó megjelölését
- kitüntetett nevét és kérésére foglalkozását
- polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét, keltét
- Kiskunhalas Város Polgármestere bélyegző lenyomatát.
(3) A kitüntetés odaítéléséről Kiskunhalas Város Polgármestere dönt. A kitüntetés évente
legfeljebb egy személynek, vagy közösségnek adományozható.
(4) A kitüntetést minden évben a Polgármester adja át ünnepélyes keretek között.
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5.§
„KISKUNHALAS VÁROS KÖZNEVELÉSÉÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhetnek azok akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város
köznevelése színvonalának emeléséhez, akik a gyermekek nevelése, oktatása területén
kiemelkedő munkát végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük
megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény
fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi
szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
A javaslatot minden év március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.
6.§
„KISKUNHALAS VÁROS EGYÉSZSÉGÜGYÉÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhetnek azok akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város
egészségügyi ellátása színvonalának emeléséhez, akik az egészségügy területén
példamutatóan eredményes tevékenységet végeznek és munkájukkal, emberi magatartásukkal
kivívták környezetük megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény
fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi
szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
A javaslatot minden év március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.
7.§
„KISKUNHALAS VÁROS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhetnek azok akik hozzájárultak Kiskunhalas Város szociális ellátása
színvonalának emeléséhez, akik tevékenységükkel elősegítették a város lakosságának szociális
ellátását, a családok jólétének növelését, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi munkájukkal
hozzájárultak a gyermekek, fiatalok jövőjének alakításához, munkájukkal, emberi
magatartásukkal kivívták környezetük megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény
fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi
szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
A javaslatot minden év március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(3) Díjat évente legfeljebb 3 személy kaphat.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.
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8.§
„KISKUNHALAS VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhetnek azok akik tevékenységükkel hozzájárultak Kiskunhalas Város
kulturális élete színvonalának emeléséhez, akik a kultúra és közművelődés területén
kiemelkedő munkát végeztek, munkájukkal, emberi magatartásukkal kivívták környezetük
megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, gazdasági
társaság, intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei,
kamarák helyi szervezetei olyan módon, hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be
felterjesztést.
A javaslatot első ízben 2014. március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város
polgármesterének.
(3) Díjat három évente legfeljebb 1 személy kaphat.
(4)A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap
háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kap.
9.§
„KISKUNHALAS VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” díj
(1) Elismerésben részesülhet az a köztisztviselő aki közszolgálati tevékenységét kiemelkedően
magas színvonalon végzi és munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a város által nyújtott
közigazgatási tevékenység színvonala emelkedjen valamint munkájával, emberi
magatartásával kivívta környezete megbecsülését
(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény
fenntartó, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi szervezetei, olyan módon,
hogy annak hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.
A javaslatot minden év március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.
(3) Díjat évente legfeljebb 1 személy kaphat.
(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet, és a mindenkori köztisztviselői illetményalap
kétszeresének megfelelő összegű jutalmat kap.
10. §
„KISKUNHALAS VÁROS SAJTÓDÍJA”
(1) Kiskunhalas Város Sajtódíja annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki az
írott és elektronikus sajtó területén huzamos időn keresztül tárgyilagos, hiteles írásaival,
műsoraival jelentősen hozzájárult Kiskunhalas és térségének értékeinek bemutatásához,
hírnevének növeléséhez, a lakosság informáltságának bővítéséhez, a közélet tárgyilagos
bemutatásához, a közvélemény formálásához, a kritikai szemlélet alakításához.
(2) Elismerésben részesülhet az a munkatárs, aki az odaítélést megelőzően legalább három
éven keresztül főfoglalkozású, mellékállású, vagy külsős tagja volt írott és elektronikus
médiumoknak, amelyek legalább egy évig folyamatosan működnek. Ez idő alatt
tevékenységével közvetlenül (mint: szerkesztő, riporter, tudósító, újságíró, bemondó vagy
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hírolvasó, operatőr, fotós, vágó), vagy közvetve (mint: informatikai munkatárs, szervező,
szerkesztőségi háttérmunkatárs, asszisztens, lektor stb.) elősegítette az 1) bekezdésbe foglaltak
teljesítését.
(3) A médiumok működési formájukat tekintve lehetnek újság-, televíziós és rádiós
szerkesztőségek, internetes szolgáltatók, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben részletezett
feltételeknek megfelelnek.
(4) Az adományozásra javaslatot tehetnek az Önkormányzat képviselői, bizottságai,
Kiskunhalas város díszpolgárai és korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város
közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági társaságok, egyházak, alapítványok,
egyesületek.
(5) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és a „Kiskunhalas Város Közművelődéséért
díjnak” megfelelő összegű pénzjutalmat kap. Az oklevél tartalmazza a díj megnevezését, a
díjazott nevét, az elismerés rövid indoklását, a képviselőtestületi határozat számát és az
átadás dátumát.
(6) A képviselő-testület három évente legfeljebb 1 díjat adományozhat. A javaslatot első ízben
2015. január 1-je és március 1-je között, ezt követően minden harmadik évben január 1-je és
mácius 1-je között lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének
11.§.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
(1) A kitüntetések adományozására „Kiskunhalas Város Polgármesterének Kitüntető Díja”
kitüntetés kivételével a Képviselő-testület jogosult. A Polgármester a „Kiskunhalas Város
Polgármesterének Kitüntető Díja” kitüntetés kivételével valamennyi kitüntetésre beérkezett
javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszt be döntés végett.
(2) A „Kiskunhalas Város Díszpolgára” és a „Kiskunhalas Városért” kitüntetés
adományozására javaslatot tehetnek:
- képviselő-testület tagjai, bizottságai,
- gazdálkodó szervek, intézmények,
- politikai pártok, társadalmi szervezetek,
- egyházak,
- országgyűlési képviselő
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy közösség adatait,
- a javaslat alapjául szolgáló kiemelkedő tevékenység ismertetését.
A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni minden év január 31-ig.
(3) Szakmai díjakra javaslatot a rendelet melléklete szerinti adatlapon lehet benyújtani.
(4) A 4.§.-ban szereplő díj kivételével a beérkezett javaslatok előzetes véleményezését az
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság végzi.
(5) „Kiskunhalas Díszpolgára” cím adományozása minden második – páratlan – évben
legfeljebb egy adható.
(6) „Kiskunhalas Városért” kitüntetés minden második – páros – évben legfeljebb kettő
adományozható.
(7) A „Kiskunhalas Díszpolgára” cím magyar és külföldi állampolgárnak egyaránt adható.
(8) Kiskunhalas Városért” kitüntetés csak magyar állampolgárnak és kiskunhalasi lakosnak,
valamint kiskunhalasi székhelyű közösségeknek adható.
(9) Bármely kitüntetés posztumusz díjként is adományozható.
(10) A képviselő-testület által adományozott kitüntetéseket minden évben a Város Napja
(május 6.) alkalmából rendezett ünnepségen, méltó keretek között a polgármester adja át.
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(11) A kitüntetésekről a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. Az
adományozásról szóló határozat egy példányát, a kitüntetett adatait a Levéltár részére meg
kell küldeni.
(12) A kitüntető díjak adományozásával járó előkészítő, szervező és ügykezelési feladatokat a
jegyző látja el.
(13) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, így
különösen: akit a bíróság jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélt, ha vele szemben
hivatalvesztés, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(14) A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az
adományozásra javaslatot tehetnek.
(15) Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság jogerősen elítélt, illetve a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(16) A visszavonásról az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt.
(17) Az állami kitüntetések adományozására javaslatot minden év március 1-ig lehet tenni. A
javaslatokat Kiskunhalas Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A javaslatot az Ügyrendi
és Humánpolitikai Bizottság véleményezi. Ezt követően a Képviselő-testület dönt a
felterjesztésről.
12.§.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/2011.(IX.28)
önkormányzati rendelet.”
7

Új napirendi pont 14:48:10

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal
kötött közművelődési megállapodás módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
A megállapodás 4.Zárórendelkezések h.) pontjának utolsó bekezdéséhez szeretne egy
pontosítást. Az Önkormányzat e megállapodásban rögzített feladatkört kizárólag abban az
esetben…stb.

Gyovai István polgármester:
Az előterjesztés természetesen ezzel együtt értendő.

Kérdések 14:49:18
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a megállapodás módosításának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1677
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:49:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

328/2013. Kth.
A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött
közművelődési megállapodás módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a
Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő, a
mellékletben szereplő Közművelődési Megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a Közművelődési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztály osztályvezetője
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztály osztályvezetője
Flösser Tamás Gyula a a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
8

Új napirendi pont 14:49:40

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: 2012. június 8-án a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével, valamint a
Kiskunhalasi Református Egyházközséggel kötött vagyonkezelési szerződések módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:50:09
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1678
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:50:22
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott

0

0,00%
36

Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

1

6,67%

15

100.00%

329/2013. Kth.
2012. június 8-án a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével, valamint a Kiskunhalasi
Református Egyházközséggel kötött vagyonkezelési szerződések módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés 1.sz. melléklete szerint
jóváhagyja a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével a Lomb Utcai Tagóvoda átadására
2012. június 28-án kötött Vagyonkezelési Szerződés 1.sz. Módosítását. Felhatalmazza a
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint
jóváhagyja a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével a II. Rákóczi Ferenc
Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola átadására 2012. június
28-án kötött Vagyonkezelési Szerződés 1.sz. Módosítását. Felhatalmazza a Polgármestert
a szerződésmódosítás aláírására.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés 3.sz. melléklete szerint
jóváhagyja a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel a Szűts József Általános Iskola
átadására 2012. június 28-án kötött Vagyonkezelési Szerződés 1.sz. Módosítását.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Bábel Balázs érsek, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Édes Árpád elnök-lelkész Kiskunhalasi Református Egyházközség
Bödecs Pál lelkész-főigazgató, Kiskunhalasi Református Kollégium
Nagyné Lehoczki Zsuzsa igazgató, Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános
Iskolája
Téglás László igazgató, II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola
Tóth Tibor igazgató, Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Csernák Lajos osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Molnár Nándor osztályvezető, Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Új napirendi pont 14:50:30

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és
Intézményfenntartó Központtal kötendő Üzemeltetési Szerződés elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve

a

Klebelsberg

Gyovai István polgármester:
Ez azt előterjesztést egyetlen bizottság sem tárgyalta. A mai napon került a hivatalon belül is
az asztalukra, illetve ennek következtében fogalmazódott meg ez az előterjesztés.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A képviselő-testület előtt a Köztársaság utcai ingatlanra már volt egy üzemeltetési szerződés,
azonban január 1-jétől nemcsak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, hanem a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elhelyezése is ebben az ingatlanban történt meg. Az
üzemeltetési megállapodásuk erre nem terjedt ki. Most küldte meg a kormányhivatal azt az
üzemeltetési megállapodást. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal történt egyeztetés alapján ez a háromoldalú megállapodás
szükséges ahhoz, hogy a KLIK részéről is a jogszerűség ebben az ingatlanban megtörténjen.
Kérdések 14:52:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1679
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:52:26
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

330/2013. Kth.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendő Üzemeltetési Szerződés elfogadása
Határozat
1.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata, Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között kötendő, jelen
előterjesztésben szereplő Üzemeltetési Szerződést jóváhagyja, amely révén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete 2013. január 1-jétől a Kormányhivatal
részére ingyenes használatba adott Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlanban
nyer elhelyezést.

2.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
jelen Üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 14:52:35

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:Tulajdonosi hozzájárulás megadása pályázathoz
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Két, korábban az önkormányzat által üzemeltetett intézmény esetében az egyházi üzemeltetők
az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hozzájárulását kérték pályázat benyújtásához.
Kérdések 14:53:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1680
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:53:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

331/2013. Kth.

Tulajdonosi hozzájárulás megadása pályázathoz
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Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárulását adja
ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Kiskunhalas Lomb u. 5.sz. (hrsz: 5193) alatti Óvoda épületére a vagyonkezelő Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye vagy az általa fenntartott Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (egyházi
jogi személy) az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva” témájú pályázaton pályázatot nyújtson be.
A pályázat benyújtásához és annak végrehajtásához az Önkormányzat pénzügyi támogatást nem nyújt.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárulását adja
ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Kiskunhalas Kossuth u. 39.sz. (hrsz: 4752) alatti
Iskola épületére a vagyonkezelő Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vagy az általa fenntartott II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (egyházi
jogi személy) az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva” témájú pályázaton pályázatot nyújtson be.
A pályázat benyújtásához és annak végrehajtásához az Önkormányzat pénzügyi támogatást nem nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor osztályvezető,

Dr. Bábel Balázs érsek, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Tóth Tibor igazgató, Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Téglás László igazgató, II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
11 Új napirendi pont 14:53:37

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A taxiállomás létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről
szóló rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:54:07
Nagy Róbert képviselő:
Mint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke kérdezi,
hogy ez az előterjesztés nyilvánvalóan bizottságuk hatáskörébe is tartozik, ezért érdekelné,
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hogy miért nem került bizottságuk elé? Mi ennek az oka?
Gyovai István polgármester:
A hivatalon belüli figyelmetlenségről van szó, amiért természetesen elnézést kér valamennyi
képviselőtől. Néha ilyen problémák előfordulnak. Véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy
a város főterén, illetve a Hősök terén található négy állásos taxiállomás áthelyezése 50
méteres távolságra történik. Nem olyan rendkívüli súlyú ügyről van szó. Bízik benne, hogy a
taxisok is így gondolják.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1681
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:55:43
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 29/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
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„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a taxiállomás létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről szóló
35/2012. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Képviselőtestületének Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a taxiállomás létesítéséről,
igénybevételének és használatának rendjéről szóló 35/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 7.
§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki.:
(6) A Bethlen Gábor teret és a Hősök terét érintő, a rendelet 1. mellékletének 1. pontjában
körülírt taxiállomás használatát korlátozó rendezvények, továbbá térfelújítási munkálatok
idejére ideiglenes jelleggel taxiállomásként a Hősök terének a Szilády Áron utca Kiskunhalasi
Közös Önkormányzati Hivatal felőli oldalán található, annak északi végétől számított négy
darab várakozóhely vehető igénybe.
A várakozóhelyek taxiállomásként történő használatának időszakára közlekedési jelzőtáblával
jelölését a melléklet 1. pontjában feltüntetett közterületet használó határozatában foglaltak
figyelembe vételével a közútkezelő rendeli el és a Kiskunhalasi Városgazda Zrt. hajtja végre.
Az így kijelölt várakozóhelyek taxiállomásként történő használata díjmentes.
2. §
A rendelet 1. melléklete az alábbi 2. ponttal egészül ki.
2. A 7. § (6) bekezdésében foglalt esetekben a Hősök terén a Szilády Áron utca Kiskunhalasi
Közös Önkormányzati Hivatal felőli oldalán található, annak északi végétől számított négy
darab várakozóhely.
3. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.”
12 Új napirendi pont 14:55:48
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:56:19
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1682
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Távol
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:56:33
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

80,00%
0,00%
0,00%

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Van-e valakinek kifogása a szavazás eredményével kapcsolatban? Van arra lehetőség, hogy
képviselő visszavonja a szavazatát, illetve kezdeményezze az újabb szavazást. Csak hogy tiszta
helyzet legyen. Nem is jelezte a tábla? Értette. Kezdjék elölről a dolgot, tegyenek úgy, mintha
nem történt volna semmi.
Nagy Róbert képviselő:
Talán nem mindenki tudja, hogy jelenleg is nagy számú halasi munkavállalókat foglalkoztató
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közmunkaprogram nagy terhet vesz az önkormányzat válláról. A foglalkoztatásuk révén
magasabb jövedelemhez jutókat így nem kell önkormányzati segélyben részesíteni, s jelentős
összeg marad az önkormányzat zsebében. Ehhez kapcsolódóan egy képviselői indítvány
keretében kezdeményezi, hogy a januári testületi ülésre készüljön egy beszámoló, hogy a
2012-2013. évben különböző önkormányzat által nyújtott segély címén milyen összegek
kerültek kifizetésre.
Gyovai István polgármester:
Ez azt jelenti, hogy összegyűlik egy csomó adat. Gondolja, hogy ennek van valamilyen célja
is. Gondolja,hogy nem önmagáért a munkáért kell elvégezni.
Nagy Róbert képviselő:
Tulajdonképpen az lenne a célja, hogy össze lehetne hasonlítani, hogy a 2013-as évben sokkal
nagyobb volumenben működött városukban a közmunkaprogram. Ezzel egy összehasonlítást
lehetne tenni, hogy 2012-höz képest mennyivel kellett esetleg kevesebb segélyt kifizetnie az
önkormányzatuknak, mennyivel több maradt az erre a célra elkülönített részből.
Gyovai István polgármester:
A hozzászólásokat ezzel zárja le. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy Nagy Róbert képviselő
indítványával egyetért-e?
No: 1683
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 14:59:57
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
45

Határozat:
Gyovai István polgármester:
A rendelet módosítás elfogadásával egyetért-e a képviselő-testület?
No: 1684
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:00:22
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 30/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli 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 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 60. § (3)-(4)
bekezdéseiben, 62.§ (1) - (2) bekezdésében és a 132.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
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feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) b) pontjában, 4.§ (5), 8.§.(1),(3),(4),(5),(7),(8) bekezdéseiben
az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép.
2.§
A rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)Önkormányzati segély nyújtható a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem lehet alacsonyabb az
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 130 %-ánál, egyedülálló esetén az egy főre
jutó jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 200
%-át.
3.§
Hatályát veszti a rendelet 6/A §-a.
4.§
E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.”
13 Új napirendi pont 14:56:41
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:00:46
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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No: 1685
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:01:00
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 31/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 16.§ (1) bekezdésének a) pontjában, a
18.§ (2) bekezdésében, a 20/C (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában és
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselőtestület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
(1) Hatályát veszti a rendelet 2.§(1) bekezdés bb) pontjából a „családi napközi”szövegrész.
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(2) Hatályát veszti a rendelet 5. §-a.
(3) Hatályát veszti a rendelet 8.§ (1) bekezdés bb) pontja.
(4) A rendelet 9.§ (2) bekezdésében a „Garbai u.” szövegrész helyébe a „Thúry József u.”
szöveg lép.
(5) A rendelet 10.§ (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti.
(6) Hatályát veszti a rendelet 11.§ (2) bekezdés b) pontja.
(7) Hatályát veszti a rendelet 12.§-a.
2.§
E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.”
14 Új napirendi pont 15:01:06
14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:Védőnői feladatok ellátása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:01:20
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1686
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:01:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
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93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

332/2013. Kth.

Védőnői feladatok ellátása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete és a Református EGYMI együttműködési
megállapodást ír alá határozatlan időre, az intézmény egységébe járó növendékei
részére biztosított védőnői feladatok folyamatos ellátása érdekében.
2. Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza Kiskunhalas Város
Polgármesterét.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai osztályvezető
Maruzsenszki Ernesztina Református EGYMI igazgató, Monszpart L. u.1.
15 Új napirendi pont 15:01:40
15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskun Sztómások Alapítvány kérelme
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető:
Sokan nem tudják, hogy ILCO Klub, ami a sztómások alapítványának egyik segítője, több
mint két évtizede segíti azokat az embereket, akik ilyen hátrányokkal élnek. Tekintettel arra,
hogy ők is igényelhetik az 1 %-ot, ezért mindenképpen szükséges az, hogy megállapodást
kössenek az önkormányzattal az előterjesztésben foglalt feladatok végrehajtására.
Ugyanakkor ígérik azt, hogy az egészségügyi ellátás ezen szegmensét továbbra is hasonló
színvonalon és ilyen minőségben fogják segíteni, természetesen mind szakmai, mind egyéb
kérdésekben.
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Kérdések 15:02:47
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A határozati javaslat 1. pontjában lévő helyesírási hibát kéri javítani, mielőtt megszavazzák.
Gyovai István polgármester:
Egy darab „t” betű hiányzik.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1687
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:03:39
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

333/2013. Kth.

A Kiskun Sztómások Alapítvány kérelme
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete és a Kiskun Sztómások Alapítvány
Együttműködési megállapodást ír alá határozatlan időre, a Kiskunhalas és térsége
lakói érdekében végzett felvilágosító, megelőző, valamint rehabilitáció elősegítő
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munka érdekében.
2. Az együttműködési
Polgármesterét.

megállapodás

aláírására

felhatalmazza

Kiskunhalas

Város

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
dr. Nagy András a Kiskun Sztómások Alapítvány elnöke, Gimnázium u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 15:03:45

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az OTP Bank Nyrt.-al történő folyószámla-hitel szerződés megkötése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Az OTP Bank Nyrt.-vel való egyeztetés miatt a 2. határozati pontban egy módosítás szeretne
kérni. Ismerteti ezt a pontot, ami a következőképpen szólna:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a folyószámlahitel
keretszerződésből eredő tőke és járulékai visszafizetését a futamidő alatt beépíti a
költségvetésébe. Hozzájárul a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai
támogatásának, a közfoglalkoztatási támogatások (továbbiakban együtt: központi támogatás),
valamint az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeinek
engedményezéséhez, mely bevételek összegét a Bank a folyószámlahitel igénybevételéből
eredő esedékes fizetési kötelezettségek teljesítésére fordíthatja.
Valójában annyi kiegészítés történt az eredeti ponthoz képest, hogy belekerült a
közfoglalkoztatási támogatások rész is.
Gyovai István polgármester:
A bizottsági ülésen tapasztaltak alapján véleménye szerint az, hogy a bizottság nem fogadta el
a határozati javaslatot, ennek volt köszönhető. Most a határozati javaslat 2. pontjába
Osztályvezető úr javasolt befogadni, ami azt jelenti, hogy a bank részéről még egy fajta
feltételt szabnak. Egyfajta biztonságot próbálnak teremteni önmaguk számára. Sajnos azt kell
mondania, hogy az elmúlt években is mindig így volt, ha az önkormányzatnak valamilyen
újabb bevételi forrása keletkezhetett, a bank(ok) valamennyire kiterjesztették a
jogosultságukat. Most is így történik. Az a hozzáállás, hogy majd megmutatják, s nem
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engednek ennek a kérésnek, véleménye szerint nem helyes. Sajnos azt kell mondania, hogy az
önkormányzat kéri ezt a lehetőséget. Aki a pénzt adja, az határozza meg elsősorban a
feltételeket.
Akármekkora összegről beszélnek, Kiskunhalas Város Önkormányzata a jövő év végéig képes
kell legyen bármekkora felvett összegnek a visszafizetésére. Nyilvánvalóan ez a jövő évi
gazdálkodásuknak az eredménye, hanem egyáltalán a feltétele.
A bizottsági ülésen elsősorban azzal kapcsolatban alakult ki vita, hogy az itt jelzett 200 millió
Ft-ot érdemes-e, szükséges-e a szerződésbe belefoglalni. Ott is elmondta, s most is elmondja,
hogy a 200 millió Ft-ot a bankkal történt korábbi tárgyalások alapján a bank határozta meg,
mint maximális összeget. Sokféle összeg elhangzott a bizottsági ülésen. Bármilyen ezen belüli
nagyságrendet határoznak meg, a hitelkeret fenntartása érdemben, nagyságrendileg nem
befolyásolja nemhogy a költségvetésüket, de nem nagy különbség van a különböző hitelkeret
nagyságrendek biztosításának költsége között. Éppen ezért javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a legfelső határ figyelembevételével, természetesen azzal a kikötéssel, hogy legfeljebb
annak erejéig köttetik meg ez a megállapodás. A maga részéről a képviselő-testület erről
bármikor információkat szerezhet. Minden héten a vezetői értekezlet szinte első pontja az,
hogy a különböző pénzügyi paramétereik hogyan állnak. Ennek keretében természetesen a
folyószámla-hitel állása is ismertetésre kerül. Olyan adatról van szó, ami hétről-hétre kisebb
nyilvánosság előtt- ha szükséges, akkor a képviselők ellenőrzésével- ismertetésre kerülhet.
Éppen ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Osztályvezető úr imént ismertetett
kiegészítésével együtt összességében a határozati javaslatot fogadja el.
Kérdések 15:09:16
Pajor Kálmán képviselő:
A bizottságukon is felmerült, hogy aránytalanul nagy az ingatlanfedezeti rész a 200 millió Fthoz viszonyítva is. 505 millió Ft ingatlanfedezetet jelent az 5. pontja a határozati javaslatnak.
Mikor kerül sor ennek a korrigálására, hiszen véleménye szerint ebből néhány építmény el
kell majd hagyniuk?
Gyovai István polgármester:
A bizottsági ülésen is megkapta Képviselő úr a magyarázatot. Ez az ingatlancsomag,
fedezetcsomag évekkel ezelőtt alakult ki az akkor még 500 millió Ft-os nagyságrendű
folyószámla-hitelük fedezeteként. A maguk részéről jelezték azt, hogy ezen változtatni
kívánnak. Lényegesen kisebb összegű folyószámla-hitelről van szó. Ennek arányában
kezdeményezik ennek a módosítását. A bank részéről az az álláspont volt, hogy ennek a
módosítása jelentős, akár hónapokban mérhető időtartamot kíván. A részükről a készség
megvan, hogy miután a szerződés létrejött, akkor egy külön eljárás keretében készséggel
csökkentik ennek az ingatlanfedezetnek a nagyságát. Ne ezzel foglalkozzanak, amikor a
szerződés aláírását kezdeményezik. Pozitív a hozzáállásuk, kéri, hogy így fogadja el a
képviselő-testület.
Hozzászólások
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Nagy Róbert képviselő:
A magyar kormány éppen azért segítette ki az eladósodott önkormányzatokat, hogy a
hitelfelvétellel nyakukba vett hatalmas, s kamataival egyre növekvő teher ne lehetetlenítse el
az önkormányzat működését. Városuk is részben az adósságrendezés révén menekült meg
abból az ún. adósságspirálból, amelybe a korábbi, valószínűsíthetően hibás gazdálkodás
miatt sodródott. Éppen ezért nem javasolja az újabb nagy összegű hitel felvételét. Nyilván a
kormánynak sem az volt a szándéka, hogy az adósságrendezés hatására az önkormányzatok
újabb előnytelen feltételű, kőkemény kamatokkal terhelt hiteleket vehessenek fel. Véleménye
szerint városuk visszafogott és költséghatékony gazdálkodásával bármiféle újabb hitelfelvétel
nélkül is biztosan működtethető. Mivel a hitelfelvétel csak ún. pénzügyi védőhálót jelentene,
így módosító javaslata, hogy a határozati javaslat 1. pontjában szereplő 200 millió Ft helyett
90 millió Ft-ban maximalizálják a hitelösszeg mértékét. A pénzintézet a hitel összegéhez
mérten fogja kialakítani a feltételeit, s ezek ismeretében dönt majd a képviselő-testület.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr milyen számítások alapján jutott erre a 90 millió Ft-os nagyságrendre?
Nagy Róbert képviselő:
Azt gondolja, hogyha az adósságkonszolidáció továbbra is a nyakukban lógna, akkor ezek
szerint nem is lenne miről beszélniük, mert az önkormányzatuk réges-rég feloszlott volna,
mert eladósodott volna, s nem tudták volna tovább működtetni a várost. Azt gondolja, hogy ez
az oka neki.
Gyovai István polgármester:
Milyen számításokat végzett, aminek az eredményeként kijött ez a bizonyos 90 millió Ft?
Nagy Róbert képviselő:
Számításokat nem hozott be, s nem fogja ismertetni.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy jogos a kérdés. Ebben a hivatalban dolgozik egy pénzügyi osztály.
Garantálja, hogy igen komoly tapasztalatokkal, napi gyakorlattal bírnak. Az ilyenfajta
előkészítések ott történnek. Megbízik Képviselő úr számításaiban, nyilván megalapozottak és
szakszerűek, de ettől függetlenül nem érti, hogy miért pont 90 millió Ft jött ki.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Véleménye szerint elég sok érvet hallottak már a bizottsági ülésen is mindkét oldalról.
Szerinte azzal minden képviselő tisztában van, hogy az adóbevételek, az önkormányzat
gazdálkodásának likviditása két ponton lévő nagyobb pénzáramot jelent, s a köztes időszak
pénzügyileg kevésbé bevételerős. A kettő között valamilyen áthidaló megoldással
rendelkezniük kell. Pillanatnyilag senki nem tudja megmondani, hogy mekkora az a
forrásmennyiség, ami szükségessé válhat a februári időszakban, akár a nyár végén. Az lenne
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az indokolt, ha valamekkora folyószámla-hitelkerettel rendelkezne az önkormányzat a
következő évre.
A bank ezt a 200 millió Ft-os keretet ajánlotta, illetve erről szól az előterjesztés. Mivel ez a
hitelfajta nem a legolcsóbbak közé tartozik, ezt a döntésüket felülvizsgálják a következő év
márciusában, s akkor hozzáigazítják a már tisztán látható számokhoz. Akkor tudni fogják,
hogy az adósságkonszolidáció második ütemében érintettek lesznek-e, milyen számok alapján
tervezett a költségvetés, lesznek-e benne tartalékok, egyáltalán mekkora az a likviditási lyuk,
amit ezzel a folyószámla-hitellel kezelni szeretnének.
A javaslata az lenne, hogy az előterjesztést támogassák azzal a kiegészítéssel, hogy a márciusi
testületi ülésükön vizsgálják felül a folyószámla-hitelkeretük mértékét. Amennyiben
lehetséges, akkor kérjék meg a pénzintézetet, hogy a keretet szűkítsék a megfelelő mértékben.
Pajor Kálmán képviselő:
Aggasztó volt, amit Polgármester úr megjegyzett és számon kért Nagy Róbert képviselőn,
hogy a 90 millió Ft-ot milyen számítások alapján javasolja. Ez azért aggasztó, mert ezek
szerint a 200 millió Ft számítások alapján idetéve. Ha a 200 millió Ft-ot igénybe kívánja
venni a hivatal, az rendkívül aggasztónak tűnik megítélése szerint.
Bár Fülöp Róbert alpolgármester kifejtette, hogy senki nem tudja megmondani milyen
mértékű hitelre lesz szükség. Tényleg nem tudja, hogy ki tudja, ki nem tudja számítással
alátámasztani az összegeit. Ezek szerint a 90 millió Ft ugyanúgy jó lehet, mint a 200 millió Ft.
Ha a 200 millió Ft valóban számításokkal alátámasztott dolog a hivatal részéről, valóban
aggasztó lehet, hogy fel is akarják venni.
A másik dolog, hogy 100 ezer Ft-ba kerül havonta 100 millió Ft a városnak. Ez is elhangzott
az előzetes megbeszélések alapján.1,2 millió Ft egy egész évre vonatkozóan, ha fenntartanák
ezt a 200 millió Ft-os igényüket. Nem tart ott a város, hogy egy ekkora költséget csak úgy
előre a nyakába vegyen. Ezért egyetért Fülöp Róbert alpolgármester indítványával, hogy
márciusban újrakezdjék.
Gyovai István polgármester:
Az is egy másfajta kezdeményezés volt.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Figyeli a képviselői hozzászólásokat, s figyeli a helyi sajtót is. Azt hallotta, hogy a második
ütemes adósságkonszolidációba is belekerült a város. Ahhoz képest most feltételes móddal
mondta Alpolgármester úr, hogy „belekerül-e”.
Másik hír a múlt hét végén, s ennek a hétnek az elején, hogy most milyen gazdasági
helyzetben van a város. Állítólag ilyen kiváló helyzetben még nem volt az elmúlt huszonpár év
alatt, mint most. Ahhoz képest elég jelentős összeg van tervezve. Benne is az vetődik fel, amit
Pajor Kálmán képviselő mondott, hogyha 200 millió Ft, akkor hűha. Elvileg egy tiszta
helyzetnek kellene előállnia a következő évben, ahonnan aztán lehetne építkezniük. Csak
újabb kérdések vetődnek fel, hogy áll a városuk? Vagy a híradásban elmondottak nem teljesen
korrektek, vagy mikor hallják az igazságot?
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Számára megint egy megdöbbenést okoz, hogy
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hosszú éves, vagy akár több ciklusos tapasztalatok után olyan megjegyzéseket, kijelentéseket,
vagy kérdéseket tesznek fel, amelyek láthatóan azt mutatják, hogy halvány gőzük nincs az
üzemeltetési, működési költségekről, illetve nem tudják, hogy mire jó egy folyószámla-hitel.
Dózsa Tamás Károly képviselő számára is rögzíti, hogy nyugodt lehet, Kiskunhalas Város
Önkormányzatának működése pénzügyileg abszolút rendezett. Nem erre a célra van igényük
folyószámla-hitel felvételére. Ez a város elért abba a stádiumban, amikor stabilan képes
folyamatosan működni. Biztosan tudják, mert ez a képviselő-testület hozta meg azokat a
döntéseket, amelyekkel részt vesznek különböző pályázatok megvalósításában, mint
energetikai pályázatok. Öt különböző általános iskolában, illetve a Bibó István
Gimnáziumban napelemes rendszerek kerülnek elhelyezésre. A Bibó István Gimnáziumban az
előzetes beszámolóban rögzítette, 270 millió Ft-os beruházás végrehajtása történik.
Jellemzően minden pályázat esetében 15 %-os önerőt kell biztosítaniuk. Ezt a 15 %-ot
hasonlóképpen kell biztosítaniuk a naperőmű pályázatának megvalósításánál, amire szintén
kitért, s több százmillió forintos beruházásról van szó. Azért mondja, hogy nehogy
meglepődjenek. Sajnos jövő januárban hitel biztosítására van szükségük. Ahhoz a projekthez
kb. 50 millió Ft saját erőre van szükségük, ami pillanatnyilag még nem látható, hogyan
teremtik elő. Természetesen amennyiben a jövő évi költségvetés tervezése alkalmával esetleg
erre van lehetőség, akkor a saját erőt zsebből fogják fizetni. De amennyiben nem, arra egy
külön fejlesztési hitelt kell, hogy igénybe vegyen az önkormányzat. Az a beruházás
különösképpen megteremti a saját bevételét, s a működésben igen jelentős takarékosságot fog
jelenteni a város számára.
A különböző pályázataik nyomán olyanfajta önerős fizetési kötelezettségeik keletkezhetnek,
amelyeket adott pillanatban a saját folyószámlájukon lévő készpénzmennyiség nem tud
fedezni. Kizárólag ezekre az időpontokra kell, hogy legyen olyan forrás, amelyhez
ideiglenesen hozzányúlnak. Természetesen mind márciusban, mind szeptemberben nagyon
bízik benne, hogy az adóbefizetésekből ezeket a tételeket vissza tudják termelni a folyószámlahitelükbe. Elmondta a bizottsági ülés alkalmával, hogy az elmúlt hosszú évek során
Kiskunhalas Város Önkormányzata bérköltség fizetésére bérhitelt vett igénybe. Ennek
korábban a nagyságrendje megközelítette a 100 millió Ft-ot. Mióta az intézményrendszerük
jelentősen csökkent, a nagyságrendje 30-40 millió Ft körül van.
Ez a 200 millió Ft-os hitelkeret lehetővé tenné azt, hogy az önkormányzat külön bérhitelt már
ne vegyen igénybe. Ez a hitel is egy olyan forma, amit hónapról-hónapra amennyiben
szükséges felvettek, de a következő hónapban vissza kellett fizetniük. Egy folyószámla-hitel
szabályai mások. Jellemzően a különböző adóbefizetésekből, vagy egyéb bevételekből tudják
visszatermelni a pénzt. A folyószámla-hitelről tudni kell még, hogy a kormányzati szándékok
szerint amennyiben naptári éven belül történik annak a felvétele és visszafizetése a jelenlegi
szabályok szerint, akkor nem szükséges hozzá semmilyen kormányzati jóváhagyás. Kizárólag
olyan hitelek esetében szükséges a kormány jóváhagyása, ami az ilyen jellegű
folyószámlákon, illetve a különböző uniós pályázatokra felvett hitelek körén kívül van. Az a
szándék, ami a kormány, illetve az Országgyűlés részéről megnyilvánul, hogy az
önkormányzatok adósságát egyrészt csökkentsék, illetve az önkormányzatok tovább ne
szaporítsák, azáltal valósul meg, hogy a folyószámla-hitelekhez csak naptári éven belül lehet
hozzájutni. Tévedés az, amit a képviselő-testület itt próbál beállítani, hogy egyrészről rossz a
helyzet, más részről pedig olyan hitelt vesznek igénybe a működéshez, üzemeltetéshez, ami sok
pénzbe kerül. Szó sincs ilyen dolgokról. Itt kizárólag likviditási problémák áthidalásáról
beszélnek. Ehhez kell igénybe venni ezt a hitelt. Alpolgármester úr egyébként jól
megfogalmazta.
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Pár kiegészítő információ. A kormányzat és az állam célja az adósságkonszolidációval és az
önkormányzat hitelfelvételére vonatkozó szabályokkal abba az irányba vitte az
önkormányzatok gazdálkodását, hogy ne folyószámla-hitelből fedezzék az egyéb célokra
felvett éven túli működési és fejlesztési hiteleiket. Természetesen már most a 2013. évben is
tapasztalják, s ez igaz a 2014. évre is, hogy a folyószámla-hitel csakis éven belüli hitel. Nem
többletkiadások teljesítésére, hanem éven belül a bevételek és a kiadások eltérő időpontban
történő keletkezésének a kiigazítására használható fel.
A 200 millió Ft költségével kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. egyértelműen jelezte azt, hogy
2014. szeptember 15-tel, tehát az utolsó nagy önkormányzati bevétel időpontját követő
időszakra automatikusan kezdeményezi a bank részéről a szerződésmódosítást, még pedig
úgy, hogy a rendelkezésükre álló folyószámla-hitelkeret nem haladhatja meg a 2014.
decemberében várható állami finanszírozási bevétel összegét, tehát 40-60 millió Ft közötti
összegre saccolható jelen pillanatban. Automatikusan vissza fogja venni szeptember 15-től a
hitelkeretüket. A bank részéről letárgyalásra került és elhangzott az, hogy a képviselő-testület
jóváhagyja azt, vagy kezdeményezi, lefelé a hitelkeret összege ezen időponton belül is
módosítható.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről azt kell mondania, hogy azok a módosító javaslatok, amelyek arra
vonatkoztak, hogy márciusban a képviselő-testület felülvizsgálja az akkori állapotok szerint,
hogy szükséges-e az igénybe vett hitelt azonos nagyságrendben tartani, vagy esetleg
csökkentsék, elfogadhatónak tartja.
Nem tudja, hogy van-e pontos megfogalmazás, de ha erre kerül sor, akkor a módosító javaslat
elhangzását követően próbálja ezt összefoglalni egy 6. pontként. Arról szólna, hogy
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésén felülvizsgálja a
folyószámlahitelének összegét, s az akkor látható helyzetnek megfelelően módosít a hitel
összegén. Jó ez így? Ez a 200 millió Ft-os összeg figyelembevételével van.
A módosító indítványt a fent ismertetett 6. pont beillesztéséről elfogadja-e a képviselőtestület?
No: 1688
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:29:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem

12
0

85,71%
0,00%
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80,00%
0,00%

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

2

14,29%

13,33%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget.
Megkérdezi Képviselő urat, hogy fenntartja-e a módosító indítványát?
Nagy Róbert módosító indítványával egyetért-e a képviselő-testület?
No: 1689
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:30:13
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

4
2
8

28,57%
14,29%
57,14%

26,67%
13,33%
53,33%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát a korábban megszavazott
módosító indítvány figyelembe vételével.
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No: 1690
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:30:39
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

334/2013. Kth.
Az OTP Bank Nyrt.-al történő folyószámla-hitel szerződés megkötése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
likviditási helyzetének egyensúlyban tartása érdekében folyószámlahitel keretszerződést
köt, 200.000.000,- Forint folyószámlahitel keret összegig. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására - a
jegyző ellenjegyzése mellett-, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan, az elérhető
legkedvezőbb pénzügyi feltételek mellett.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
folyószámlahitel keretszerződésből eredő tőke és járulékai visszafizetését a futamidő alatt
beépíti a költségvetésébe. Hozzájárul a helyi önkormányzat általános működésének és
ágazati feladatai támogatásának, a közfoglalkoztatási támogatások (továbbiakban együtt:
központi támogatás), valamint az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból
származó bevételeinek engedményezéséhez, mely bevételek összegét a Bank a
folyószámlahitel igénybevételéből eredő esedékes fizetési kötelezettségek teljesítésére
fordíthatja.
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3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a folyószámlahitel futamideje alatt az
Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások
elkülönítésére szolgáló alszámláján a szerződések alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és a gépjárműadó fogadására
szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára
haladéktalanul átvezesse. A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít az esedékes banki követelések teljesítése érdekében.
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitelek biztosítékaként az
önkormányzat törzsvagyon részét nem képező forgalomképes – az 1996. évi XXV. törvény
alapján adósságrendezésbe vonható – vagyonából a határozati javaslat 5. pontja szerinti
ingatlanokat ajánlja fel a folyószámlahitel keretszerződésből eredő követelésállomány és
járulékai biztosítására, melyekre 600 millió Ft összeg erejéig keretbiztosítéki
jelzálogszerződés kötődött 2012.04.19-én, a jelzálogszerződés 2012.12.07-én
módosításra került. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az
ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.
5. Ingatlanfedezetként felajánlott ingatlanok jegyzéke és adó- és értékbizonyítvány szerinti
értéke:
Helyrajzi szám
2385/4
3656
0466/2
143/A/10
3245
3255
0652/1
Összesen:

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

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

6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésén felülvizsgálja a
folyószámlahitelének összegét, s az akkor látható helyzetnek megfelelően módosít a
hitel összegén.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető általa:
OTP Bank Nyrt. Kecskemét
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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17 Új napirendi pont 15:30:48
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. végleges átalakulási
vagyonmérlegének jóváhagyása és vagyonleltárának elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:31:09
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a vagyonleltár és vagyonmérleg elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1691
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:31:24
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

335/2013. Kth.
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. végleges átalakulási vagyonmérlegének
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jóváhagyása és vagyonleltárának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. átalakulás előtti vagyonmérlegét 10.294
eFt, Halasmédia Non-profit Kft. átalakulás előtti vagyonmérlegét 44.255 eFt, a Halasi Média
és Kultúra Nonprofit Kft átalakulás utáni vagyonmérlegét 54.549 eFt mérlegfőösszeggel
jóváhagyja.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Flösser Tamás ügyvezetőt, hogy
a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Flösser Tamás Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 15:31:29

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok
esetében lakástakarék pénztár nyitás jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Szeretné kérni, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a címeknél az Erdei tér a megfelelő
elnevezés. A képviselő-testület már módosította a közterületek elnevezését, ezért a módosított
névvel kérné figyelembe venni őket.
Gyovai István polgármester:
Eszerint kérné értelmezni a határozati javaslatot. A lényegen nem változtat, de az átnevezések
okán az Erdei tér az érvényes.
Kérdések 15:32:29
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. A bizottsági döntések okán a határozati javaslat I.
pontjának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1692
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Távol
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:32:51
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

336/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok esetében lakástakarék
pénztár nyitás jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda
Zrt. részére, hogy írásbeli szavazáson hozzájáruljon a Kiskunhalas Erdei tér 4. szám alatti
Társasház Erste Bank Hungary Zrt.-nél történő lakástakarék pénztár nyitásához –
amennyiben az többlet kiadást nem okoz az önkormányzat számára – az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlanok esetében:
Kiskunhalas, Erdei tér 4/A. fsz. 1.
Kiskunhalas, Erdei tér 4/A. I. 3.
Kiskunhalas, Erdei tér 4/A. I. 5.
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-

Kiskunhalas, Erdei tér 4/A. IV. 13.
Kiskunhalas, Erdei tér 4/B. II. 20.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. fsz.15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A II. pont ennek ellent mond, nem szavaztatja meg.
19 Új napirendi pont 15:33:04
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményének 2013. évi
működéséről és az állami támogatásokról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:33:22
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1693
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Távol
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
>0<Egyszerű szavazás
64

Ideje:2013.dec.:19 15:33:35
Eredménye
Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

337/2013. Kth.
Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményének 2013. évi működéséről és az
állami támogatásokról
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
20 Új napirendi pont 15:33:45

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A városi közalapítványok könyvvizsgálójának megbízása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:34:23
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1694
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Távol
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 15:34:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

338/2013. Kth.
A városi közalapítványok könyvvizsgálójának megbízása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Rózsáné Takács Szilvia könyvvizsgáló asszonyt, hogy
Kiskunhalas Városa által alapított 4 közalapítvány, - a Halasi Csipke Közalapítvány, a Berki Viola
Közalapítvány, a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és a „Városért” Közalapítvány - 2013.
évre vonatkozó könyvvizsgálatát lássa el évi 350.000 Ft+ÁFA összeg ellenében és egyben
felhatalmazza a Polgármestert a könyvvizsgáló asszonnyal kötendő megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Rózsáné Takács Szilvia könyvvizsgáló 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75.
Dr. Várnai László Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriumi elnöke, Kossuth u. 37/a
Tóth Zoltán Berki Viola Közalapítvány Kuratóriumi elnöke , Árpád u. 5.
Harkai Péter Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumi elnöke, Sas u. 4.
Regős Gyula Városért Közalapítvány Kuratóriumi elnöke, Erzsébet királyné tér 1/a
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

21 Új napirendi pont 15:34:46
21. A NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A magánszemélyek kommunális adójának megszüntetése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Nagy Péter képviselő:
Úgy érzi, hogy az ügy fontosságára való tekintettel egy kis áttekintéssel legyenek a
kommunális adóval kapcsolatban. A magánszemélyek kommunális adója 90-es évek közepén
került bevezetésre Kiskunhalason. Akkor tartalommal lett meghatározva. Tartalmazta a
szemétszállítást, a kéményseprést, s a temetők fenntartását, de később ezek megszüntetésre
kerültek, s a kommunális adó megmaradt. 2005-ben a város polgárai tovább lettek terhelve,
mert a közterület fenntartásával kapcsolatosan született rendeletben meg lett határozva, hogy
az utcafronton az út széléig a tulajdonosnak fent kell tartania közterületet, vagyis a
zöldfelületet, a csatornát, a járdát kell tisztítania.
2011-ben a kommunális adó ki lett szélesítve a külterületre vonatkozóan is, pedig az ottani
körülmények nélkülözik a közművek, az ellátórendszerek, a kommunális szolgáltatások
hiányát.
2010-ben a Jövőnk Halas Egyesület választási kampányprogramjában ígéretet tett a
magánszemélyek kommunális adójának eltörlésére. Általános vélemény, hogy ezen ígéret
nagymértékben hozzájárult az egyesület sikeréhez, ahhoz hogy a Polgármester úr megnyerte a
választást, 3 fő képviselő pedig mandátumot szerzett a képviselő-testületben. 2011-ben
javaslatában eltörlésre került a kommunális adó. Akkor még évi 7000 Ft-os kommunális adó
volt. Gyovai István polgármester pár nap múlva rendkívüli ülés keretében újratárgyaltatta a
kommunális adót. Ekkor a Fidesz frakció javaslatára 5000 Ft-tal lett csökkentve a
kommunális adó mértéke, azzal, hogy ez az adónem évenkénti csökkentéssel a ciklus végére
megszüntetésre kerül. Ezt a Polgármester úr zárszavában is megerősítette. A csökkentésre
2012-ben nem kerül sor.
A kormány döntése alapján a Magyar Állam ez év nyarán a város bankhitel adósságának 60
%-át átvállalta és rendezte. A maradék rendezése pedig jövő év február 8-ig sor kerül. Így a
felhalmozási célú bankhitel és kamatai, vagy egyéb kiadások, működési célú tartalékok,
működési célú hitel megszűnésével 2014-ben önkormányzatuknak mintegy 854 millió Ft-tal
csökken a költségvetési kiadása. Így véleménye szerint a kiadáscsökkenés következtében
lehetőség nyílik a kommunális adó, ami évente kb. 50 millió Ft bevételt jelent,
megszüntetésére.
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A bizottsági üléseken felmerült javaslatok és kérdések következtében arra az elhatározásra
jutott, hogy módosítja a határozati javaslatot, ami menet közben is felolvasásra került, de
elmondja maga is. Ismerteti a határozati javaslatot.
Amelyek felmerültek menetközben, hogy a döntéssel párhuzamosan feltétlen szükséges a helyi
adó rendelet módosítása. Azonkívül egyértelműen tisztázni kell a jogi kérdéseket az
adónemeken belül. Az év végén, jövő év elején válik ismeretessé a központi alapokból kapott
támogatások konkrét összege, így akkor nagyobb biztonsággal lehet e tekintetben dönteni. A
maga részéről akceptálta a bizottsági ülésen felmerülteket és ahhoz igazította a határozati
javaslatot.
Kérdések 15:41:23
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Örül, hogy Nagy Péter képviselő ilyen tartalmasan elővezette az előterjesztését. Azt nem érti,
hogy a Polgármester miért van ilyen nagyon csöndben az előző napirendhez képest.
Mondhatni azt is, hogy miért lapít.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr nagyon szorgalmasan olvassa azt a szöveget, amit otthon megfogalmazott.
Hozzá fog szólni, nyugodt lehet.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Jövőnk Halas Egyesület sikere a város sikertelensége, ez már jól látszik. Fő ígéret volt,
hogy kivezetésre kerül, de két napirenddel ezelőtt 200 millió Ft hitelfelvételről döntöttek. Azt
gondolja, hogy az 50 millió Ft-ot sem fogják tudni elengedni a jövő évi költségvetésben.
Hogyan értékeli ezt a választáshoz képest napjainkban az eddigi önkormányzati előmenetelt
és a kommunális adó összefüggésében?
Gyovai István polgármester:
Köszöni Képviselő úr megtisztelő kérdését. Lezárja kérdéseket.
Annak idején a választási egyesületüknek valóban volt egy ilyen ígérete. A bizottsági ülésen is
elmondta, hogy nem is akkor, hanem a választást követő néhány hónapban nemcsak ő, s az
egyesület bejutott tagjai, hanem szinte valamennyi képviselőnek megdöbbenten kellett
tapasztalnia, hogy a város sajnos sokkal rosszabb pénzügyi helyzetben van, mint remélték.
Ennek volt köszönhető, hogy már az első hónapokban elindult ennek a felmérése, amiben
Dózsa Tamás Károly képviselő is részt vett. Ő is találkozott jó néhány meglepő helyzettel,
aminek nyomán egy intézkedési terv került elfogadásra 2011. júniusában. Ezt az intézkedési
tervet a képviselő-testület egésze egyhangúan fogadta el. Bátorkodik emlékeztetni képviselő
urakat. Tették ezt abban a helyzetben, amikor látták azt, hogy nincs más lehetőség.
Az, hogy ennek az ígéretnek a hatására jutott be a Jövőnk Halas polgármester jelöltje, illetve
néhány képviselő-jelöltje, véleménye szerint rendkívül hamis megfogalmazás. Úgy gondolja,
hogy az egyesület sikere elsősorban onnan eredeztethető, hogy más politikai csoportosulások
nem voltak olyan eredményesek, mint szerettek volna lenni. A mai napig is azt mondja, hogy
mint polgármester nem ő győzött, hanem mások rontották el a saját jelöltségüket. Ugyanez a
helyzet az egyesülettel is. Az megdöbbentő számára, hogy Nagy Péter képviselő hogyan veheti
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a szájára annak az egyesületnek a nevét, amit a választást követően alig néhány hónapon
belül óriási botrányok közepette hagyott faképnél Nagy Róbert képviselővel együtt. Egyikük
sem nyert egyetlen körzetben sem, hanem az egyesület munkája eredményeképpen jutottak be.
A bizottsági ülésen számára megnyugtató volt az, hogy az Adócsoport vezetője Nagy Péter
képviselő kérdéseire válaszolva lényegében megvilágította a helyzetet. Az a roppant egyszerű
előterjesztés, ami kizárólag arról szólt, hogy töröljék el a kommunális adót, ettől kezdve vált
bonyolulttá. Képviselő úr számára is ekkor derült ki, hogy egy ilyen adónemnek a
megszüntetése nem egy egyszerű kérdés, mert az adóik összefüggésben vannak, s amennyiben
a kommunális adó megszüntetésre kerül, rögtön a helyére lép az ún. telekadó, ami sokak
számára sokkal kedvezőtlenebb, mások számára viszont sokkal kedvezőbb megoldást
eredményez. Ettől kezdve kezelhetetlen a helyzet. Ez volt az a fordulópont véleménye szerint,
amikor Képviselő úr rádöbbent arra, hogy ez lényegesen nagyobb körültekintést igényel, mint
amit az előterjesztésében felvázolt. Amennyiben az önkormányzat nem él bizonyos adók
beszedésének a jogával, sajnos nagy valószínűséggel kénytelenek lesznek azzal szembenézni,
hogy a különböző állami támogatásokból lényegesen kevesebb folyik be a város számára. Az
elmúlt években ugyanis a kormány bevezette azt a fogalmat, hogy adóerőképesség. Ez arra
szolgál, hogy az egyes pályázatok alkalmával az önkormányzatok által beszedett adó mértékét
is vizsgálva döntik azt el, hogy az önkormányzat él-e azzal a joggal, hogy különböző adókat
vet ki, illetve életben tart, s nem pedig az állam zsebéből kívánja ezeket a ki nem vetett adókat
beszedni. Az állam nagyon körültekintetően fogalmaz ilyen tekintetben. Éppen ezért
kénytelenek ezt figyelembe venni, mégha felülvizsgálják ezt a szándékot is. Ha adót kívánnak
csökkenteni, vagy eltörölni, azt a képviselő-testület bármikor megteheti. Ha a választást
megelőzően eltörlésre kerülne a kommunális adó, kéri azokat, akik a következő választáson
indulni kívánnak, hogy újabb ígéreteket próbáljanak meg kitalálni. Ezzel megszűnik egy ígéret
lehetősége.
Nagy Péter képviselő: (Ügyrendi)
Ő vagy a Polgármester úr az előadó? A Polgármester úrnak összesen 2 percben van
hozzászólási lehetősége. Rendszeresen megsérti ezeket a szabályokat.
Gyovai István polgármester:
Kénytelen volt a hátteret is elmagyarázni.
Nagy Péter képviselő: (Ügyrendi)
Mindig magyarázkodik, ráadásul nem mond igazat.
Valóban így volt, hogy ígéretet tett a Jövőnk Halas Egyesület. Polgármester úr erre a
bizottsági ülésen azt mondta, hogy ilyen ígéretet szoktak tenni a választási kampányban. Az
ígéret a választók támogatásának elnyerésére irányul. Ezt történt tulajdonképpen, hogy a
választók támogatását elnyerte az egyesület. Nagyon sokan megjegyezték azóta is, hogy azért
lett polgármester, mert ilyen ígéretet tett.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr is azért lett képviselő.
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Nagy Péter képviselő: (Ügyrendi)
Polgármester úr ezt nem tartja be. A másik dolog, amit a bizottsági ülésen is megemlített,
hogy kérdést tett fel az Adócsoport vezetőjének. Ez azért történt, mert az előző bizottsági
ülésen nem volt ott az Adócsoport vezetője, s sok fals és téves válasz lett ott adva. Azért tette
fel a bizottság előtt neki, hogy ezt elmondja. Ő előzetesen már megkereste az Adócsoport
vezetőjét, s már mindet kitárgyalták. Tisztában is volt azzal, hogy mi hogy működik. Ötvenszer
tájékozottabb ebben az ügyben, mint a Polgármester úr, amit bizton állíthat.
Gyovai István polgármester:
Visszafogja magát, hogy ne nevessen.
Nagy Péter képviselő: (Ügyrendi)
A maga részéről azt mondja, hogy az ígéret kötelez, amit be is kell tartani.
Nagy Róbert képviselő:
Mint ahogy már az előzőekben is elhangzott, a előző évek folyamán fizetőssé vált több olyan
szolgáltatás, amit korábban a kommunális adó tartalmazott. Sokak joggal teszik fel a kérdést,
hogy a befizetett kommunális adójuk mire lett felhasználva. Nem véletlenül, hiszen egyetlen
halasi polgár sem szeretné, ha esetlegesen helytelen gazdálkodásból adódóan hiteltörlesztésre
lenne felhasználva például a kommunális adó. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság ülésén az előterjesztő befogadta, s a bizottság is elfogadta azon
indítványát, miszerint a magánszemélyek kommunális adóját önkormányzatuk 2014. január 1től külön bankszámlán elkülönítve kezelje, s a képviselő-testület határozza meg a kommunális
adó felhasználási céljait, az év végén pedig készüljön beszámoló az adó felhasználásáról.
Egyébként pedig Polgármester úr és néhány szimpatizánsa hasonló viselkedése miatt, mint
ahogy most nem tartja be az SZMSZ-ben írtakat, ezért is léptek ki a Jövőnk Halas
Egyesületből. Polgármester úr volt az oka és a hasonló viselkedése, mint ahogy most
viselkedik.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr rosszul emlékszik.
Váradi Krisztián képviselő:
Azt gondolja, hogy nyilvánvalóan, ha megkérdezik bárkitől, szeretne-e adót fizetni, erre
mindenki azt mondja, hogy nem. Adót fizetni senki nem szeret, de mindannyiuknak el kell
fogadni, hogy a világ úgy működik, hogy adók vannak. Központilag, helyileg adókat fizetniük
kell, éppen azért, hogy a társadalom és a környezetük működni tudjon. Így működik az ország,
így tudják működtetni az országot, s így működtethető egy város is. Természetesen arra a
kérdésre, hogy csökkentsék-e a kommunális adót, persze hogy az a válasz, hogy mindannyian
szeretnék csökkenteni. Ugyanakkor egyet nem szabad elfelejteni, ennél az asztalnál tizenöten
nemcsak azért ülnek, nemcsak azért kaptak mandátumot, hogy a lakosság kívánságait
teljesítsék, hanem egy várost felelősséggel vezessenek és működtessenek. Ennek része az, hogy
a bevételeikről, kiadásaikról gazdasági szemlélettel kell gondolkodni és gazdálkodni. Éppen
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ezért úgy gondolja, hogy ma annak ismerete nélkül, hogy pontosan tudnák a 2014-es
költségvetés számai hogyan alakulnak, felelőtlen ilyen döntést meghozni.
Nagyon tetszett az előző napirendnél Fülöp Róbert alpolgármester azon megfontolt és
mértéktartó hozzáállása, amiben kifejtette, hogy hitelfelvételnél is miért fontos nekik megvárni
a jövő évet. Azt gondolja, hogy ez egy olyan napirendi pont, ahol ugyanígy kell
gondolkodniuk. Ma ebben a döntésben szerinte semmiképp nem szabad semmilyen álláspontot
elfoglalniuk. Ha tervük van adót csökkenteni, akkor maga is azt mondja, hogy lehet adót
csökkenteni természetesen, de csak akkor, ha meg vannak győződve arról, hogy erre a
költségvetésben mozgástér biztosított. Éppen ezért a bizottsági ülésen, amit felolvasott, mint
bizottsági határozat, ő javasolta, amit a bizottság egyhangúan támogatott –ezúton is köszöni-,
s mint egyéni képviselői indítványt továbbra is fenntartva a testület is fogja tudni támogatni
éppen azért, hogy ne zárják ki a lehetőséget sem teljesen, de ne hozzanak olyan határozatot,
amivel beleviszik magukat egy elkötelező zsákutcába, amiből aztán nagyon kellemetlenül
tudnak kijönni. Így azzal zárja a hozzászólását, nem olvassa fel, hiszen a határozatban már
felolvasta, hogy az ott meghatározott bizottsági javaslat egyben részéről most személyes
módosító javaslat is.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A jelenleg hatályos jogi környezet olyan, hogyha a kommunális adó eltűnik, akkor
automatikusan belép a helyére a telekadó. Ezt a 38/2011. rendelet szabályozza a 9. §-ban,
amelynek az a lényege, hogy mentes a telekadó alól az, aki kommunális adót fizet. Aki nem
fog ezentúl kommunális adót fizetni, annak ezentúl telekadót kell, melynek mértéke 15 Ft/m2.
Telek fogalmát az 1990. évi C. törvény a helyi adókról szabályozza. Ebből világosan kitűnik,
hogy minden belterületi kertes ház is teleknek minősül. A külterületi ingatlanok is teleknek
minősülnek. Például egy alsóvárosi 1000 m2-es telken egyedül élő nyugdíjasnak 15 ezer Ft-ot
kellene fizetnie évente. Külterületen, ahol még nagyobbak a telkek, 2000-3000 m2-esek, akár
20-30 ezer Ft/év lenne az adó mértéke, szemben a mostani 5000 Ft-os mostani kommunális
adóval. Az ő szemszögéből ez a fő szempont, hogy az egyik esetben 5000 Ft a díj, a másik
esetben 15-30 ezer Ft az éves díj.
Úgy gondolja, hogy ez a testület szerencsésnek mondhatja magát, hiszen egy olyan történelmi
tettben volt részben aktív szereplő, amely a város teljes adósságállományának megszűnését
jelentette, s az évek óta 500 millió Ft-os terhet is le tudták venni a város válláról.
Ez a testület két éve 7000 Ft-ról 5000 Ft-ra csökkentette a kommunális adót. Úgy gondolja,
hogy sokkal nagyobb mozgásteret biztosít a testületnek az az Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottság ülésén elfogadott javaslat, amely nemcsak a kommunális adó, hanem
tulajdonképpen minden adórend tekintetében megad egy olyan lehetőséget, hogy amennyiben
a költségvetési helyzet ezt megengedi, akkor tudnak rajta olyan nemű módosítást tenni,
amellyel szintén a város lakosságának fognak kedvezni. Ő ezt az álláspontot képviseli a város
lakóinak jól felfogott érdekében. Arra kéri az eredeti előterjesztőt, hogy lássa be, ezzel az
alternatívával egy még kedvezőbb helyzetet tudnak a város lakói számára biztosítani, ha
minden adónem tekintetében visszatérnek erre a kérdésre.
Hozzászólások
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Nagy Róbert képviselő:
Ő is azt kérné, mint Váradi Krisztián képviselő, hogy módosító indítványként kezelje és
szavaztassa meg a képviselő-testülettel az elhangzott módosító indítványát a kommunális adó
kezelésére vonatkozóan.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
Nagy Péter képviselő:
Azért módosította határozati javaslatot, mert felmerültek ilyen jogi viták. Éppen ezért kérte,
hogy februárban tárgyalják meg. A jogi környezetet és az adónemeket átvizsgálva ezeket le
lehet rendezni.
Felmerült az, hogy ami meg lett szavazva telekadó, éppenséggel nem a magánszemélyekre ,
hanem a vállalkozókra vonatkozik. Arról volt szó, hogy a magánszemélyek kommunális adót
fizetnek. Megkülönböztetés az, hogy a vállalkozók nem fizetnek semmit, ha ingatlanuk van.
Ezért lett hozva ez az adórendelet. Éppen ezért kéri, hogy a határozati javaslat szerint
kerüljön megszavazásra. Azért, hogy ezeket mind tisztázni lehessen.
Gyovai István polgármester:
Többen említették, javítani szeretne, az adósságkonszolidáció még nem történt meg.
Pillanatnyilag ígéretek vannak erre vonatkozóan, de semmilyen törvény, szabályozás ezt még
nem rögzítette. Ha minden jól megy, akkor jövő február végén érnek oda. Azt követően
nyílnak meg véleménye szerint ezek a lehetőségek.
Váradi Krisztián képviselő által megfogalmazott módosítással, amelyet láthatóan több
képviselő is támogat, miszerint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
következő költségvetés elkészítése előtt áttekinti a helyi adókról szóló rendeletét, szükség
esetén módosítja. Ezzel a szöveggel, a módosító javaslattal egyetért-e a képviselő-testület?
No: 1695
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:00:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
3

78,57%
0,00%
21,43%
72

73,33%
0,00%
20,00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget.
Nagy Róbert képviselő:
Az ő módosító indítványát is kéri megszavaztatni a polgármestertől. Úgy szól, hogy a
magánszemélyek kommunális adóját önkormányzatuk 2014. január 1-től külön bankszámlán
elkülönítve kezelje, a képviselő-testület határozza meg a kommunális adó felhasználási céljait,
az év végén pedig készüljön beszámoló az adó felhasználásáról.
Gyovai István polgármester:
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét. Szerinte nem túl sok értelme
van ennek a dolognak, ettől függetlenül kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetért-e a
módosító indítvánnyal?
No: 1696
Gyovai István.......................................Nem
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Nem
Jekő Attila ............................................Távol
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.dec.:19 16:01:55
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
4
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol

0
1

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

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A módosító indítvány megkapta a szükséges többséget. Ezzel együtt kérdi a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatukat elfogadják-e?
No: 1697
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:02:14
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

339/2013. Kth.
A magánszemélyek kommunális adójának megszüntetése.
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés
elkészítése előtt áttekinti a helyi adókról szóló rendeletét, szükség esetén módosítja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a magánszemélyek kommunális adóját 2014.
január 1-től külön bankszámlán elkülönítve kezelje. A képviselő-testület határozza meg
a kommunális adó felhasználási céljait, s az év végén készüljön beszámoló a
kommunális adó felhasználásáról.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Ádámné Nagy Rita adócsoport vezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
22 Új napirendi pont 16:02:23

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városmarketing feladatok Kiskunhalason
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Régi adóssága az önkormányzatnak, hogy intézményesített, egységes szerkezetbe vont
városmarketinget megteremtsen. Most erre jó esély kínálkozik. Más városokhoz hasonlóan
Halason is létrejöhet egy olyan egységes intézmény, amelyben együtt van a marketing, a
közművelődés és a média. Úgy gondolja, hogy ez a hármas egység a legideálisabb arra, hogy
egy város a marketingtevékenységét érvényesíteni tudja. Abban egyetértés volt a korábbi
ülések során is, hogy ez egy kiemelt fontosságú terület. A Fidesz frakciónak ezzel
kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy ezt a tevékenységet, s azt az összeget, amit a
korábbi előterjesztések erre megjelöltek, azt lehetőleg helyben tartsák. Az új közművelődési és
médiacég írásban dokumentálta, hogy alkalmasak ezeknek a feladatoknak az elvégzésére. Úgy
gondolja, ha komolyan gondolják azokat a számtalanszor hangoztatott szempontokat, hogy
mindent meg kell tenniük azért, hogy a halasi fiatalok helyben maradjanak, ne vándoroljanak
el, meg tudják tartani a helyi munkahelyeket, sőt azokat bővíteni tudják, itt egy alkalom,
mégha kis lépésekben is, de az ilyen dolgok azok, amelyekkel az ilyen dolgoknak meg tudnak
felelni. Az előterjesztés arra irányul, hogy helyi erőkkel tudják ezt a feladatot megoldani.
Kérdések 16:04:56
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Van egy javaslata, hogy legyen egy 3. határozati pont, mégpedig azt, hogy 2014. február 28ig készüljön egy marketingterv, hogy lássák egyáltalán mit értenek marketingen azok, akiknek
esetleg megszavazzák ezt a támogatást majd. Úgy látja, hogy némi ellentmondás van. Egyesek
az idegenforgalmat, mások csak a város reklámozását és az arculattervet értik rajta. Szeretné
a maga részéről látni azt, s reméli, hogy a testület is szeretné látni, hogy miféle
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marketingmunkát képzelnek el azok, akiknek esetleg pénzt adnak erre.
Gyovai István polgármester:
Nem lett volna célszerű ezt korábban frakción belül egyeztetni?
Váradi Krisztián képviselő:
Amit Pajor Kálmán úr mond, az a felvetés szimpatikus és éppen ezért lett volna jó, ha az előző
testületi ülésen már elfogadják azt a verziót, ami akkor. Ebben a formában, ahogy most az
írásos előterjesztésben szerepel, a 2. pontot éppen azért nem tudja támogatni - az 1. ponttal
természetesen semmi problémája sincs, az korábban is jó volt, s ebben a formában
elfogadható számára- mert ebből az nem valósul meg, amit Képviselő úr is megfogalmazott.
Az előző testületi ülésen éppen azért tudta volna támogatni azt a verziót, ami már második
alkalommal került eléjük, s többszörös módosítás, illetve eszmecsere, gondolatcsere és vita
után fogalmazódott meg, hiszen abból pont a pályázatból kiderülhetett volna, hogy mi is az a
marketingterv, mi is az, amire adják a pénzt. Így most ebben a megfogalmazásban meghoznak
egy döntést. Szerinte már megkésett az, ha a 3. pontba odateszik, hogy akkor kérnek egy
marketingtervet. Ez úgy lett volna jó, hogy lássák mi az a marketingterv, koncepció, amire ezt
a pénzt adják. Akkor teljes szélességgel tudta volna ezt az előterjesztést támogatni. Jelen
pillanatban neki az az álláspontja, hogy a céllal egyetért, az jó, az 1. pontot továbbra is
támogatja, de összegészében tartózkodni fog, mert a megvalósítás módja nem a legjobb. Lett
volna lehetőségük egy jó megoldást meghozni, de szerinte ezt a lehetőséget elszalasztották.
Kár érte. Sajnálja a maga részéről, éppen ezért tartózkodni fog a szavazásnál.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről csak annyit tesz hozzá, hogy alig egy héttel ezelőtt kereste meg a Halasi
Média és Kultúra Np. Kft. két vezetője. Nem is tudja hogy fogalmazzon. Azzal a nyomasztó
teherrel kapcsolatban, ami láthatóan a testületi többség részéről megfogalmazódott. Ők azzal
a határozott ígérettel fejezték be a mondanivalójukat, hogy mindenképp legjobb tudásukkal
meg kívánnak felelni ennek a feladatnak, de ők is aláírták azt, hogy lényeges tapasztalatuk,
gyakorlatuk, múltjuk ebben a témakörben nincs. Nyilvánvaló, hogy jelentős részben ők is
alvállalkozókat fognak foglalkoztatni. Az Utazás Kiállításon való részvétellel az utolsó utáni
pillanatban vannak már. Ennek ellenére ő a maga részéről biztosan támogatja. Az ezt követő
marketingfeladatok vonatkozásában még mindig bízik abban, hogy a képviselő-testület
bölcsebb lesz és egy másfajta módszerrel fognak élni. Az előterjesztő Pajor Kálmán képviselő
javaslatát esetleg befogadja-e, vagy külön szavaztassa meg?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy hasznos kiegészítése az előterjesztésnek, ezért befogadja.
Gyovai István polgármester:
Egyszerűbb a helyzet. A határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1698
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Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Távol
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:09:49
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy az 1. pont megkapta a szükséges többséget.
A határozati javaslat 2. pontjával egyetért-e a képviselő-testület?
No: 1699
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Távol
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:10:06
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
2

84,62%
0,00%
15,38%

73,34%
0,00%
13,33%

Szavazott

13

100.00%

86,67%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy az 1. pont megkapta a szükséges többséget.
A 3. pont elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, ami arra vonatkozik, hogy az illető cég
fogalmazza meg a marketingfeladatok tartalmát is februárig. Ezzel egyetért-e a testület?
No: 1700
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Távol
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:10:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

340/2013. Kth.
Városmarketing feladatok Kiskunhalason
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Média és
Kultúra Nonprofit Kft-t az Utazás 2014 Kiállításon való önkormányzati megjelenés
lebonyolítására. A költségek fedezetét a jövő évi költségvetés biztosítja 1 millió Ft értékben.
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete városmarketing feladattal bízza
meg a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-t a 2014-es év tekintetében. A költségek
fedezetét a jövő évi költségvetés biztosítja 4 millió Ft értékben.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Média és
Kultúra Np. Kft.-t, hogy 2014. február 28-ig készítsen marketingtervet.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Dr. Skribanek Zoltán képviselő
Halasi Média és Kultúra Np. Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
23 Új napirendi pont 16:10:52

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Címer Kiállításon való részvétel
Gyovai István polgármester:
Bocsánatot kér, hogy az előbb már azt mondta, hogy szünetet fog elrendelni, de valamelyest
ehhez a témához kapcsolódik az a nyomtatásban a képviselők elé tett előterjesztés, ami Címer
Kiállításon való részvétel. Gyorsan elmondja, hogy mi ennek a tartalma. Úgy gondolja, hogy
rendkívüli felkészültséget nem igényel. A Westend City Center Bevásárlóközpont néhány
hónappal ezelőtt kereste meg ezzel az elképzeléssel. Nyilván nem kell különösebben
magyarázni, hogy ez a bevásárlóközpont véleménye szerint Magyarország legnagyobb
bevásárlóközpontja és Budapesten a Nyugati pályaudvar mellett található. Az illető cég ennek
a központnak az üzemeltetője. Gondolja, hogy hosszas kutatás után kitalálták azt, hogy olyan
felületek találhatóak náluk, amelyek kihasználhatók. Ezek a felületek lényegében a
szintenkénti körfolyosók mellékén találhatóak, kb. 1 méter magasságban, több kilométer
hosszan. A javaslatuk szerint lehetővé tennék, hogy ezen a felületen Magyarország
önkormányzatainak túlnyomórésze megjelenjen. Elsősorban címerrel. Az ott elhelyezésre
kerülő QR kódokkal pedig a mai okos telefonok lényegében az önkormányzattal kapcsolatos
minden információt megkaphatnának. Ott helyben város különböző paraméterei, turisztikai és
egyéb adottságai, vagy az amit közölni akarnak a megjelenőkkel, megjeleníthető. Ennek a
felületnek az igénybevételére havi 6 ezer Ft-os díjat határoztak meg, amibe beleérthető az,
hogy az év során ún. tematikus hétvégeken a város önálló standdal a bevásárlóközpont
tetőteraszán megjelenhet. Azért mondja, hogy hozzáfűződő az előző dologhoz, mert ha az
utazás kiállításon valamilyen formában megjelennek, ezt lehet véleménye szerint folytatni egy
ilyen lehetőség keretében is.
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Javasolja a képviselő-testület számára, fogadják el, hogy az erre vonatkozó szerződés
aláírásra kerülhessen. Lényegében a legfőbb paramétereket az imént ismertette.
Kérdések 16:13:36
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1701
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:13:55
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
1
2

78,57%
7,14%
14,29%

73,33%
6,67%
13,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

341/2013. Kth.
Címer Kiállításon való részvétel
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István
polgármestert, az előterjesztés mellékletében szereplő West End Magyarország
Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő együttműködési
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szerződés aláírására.
2. A szerződésben meghatározott összeg fedezetét a 2014.évi költségvetés biztosítja, melynek
összege 72.000 Ft+Áfa/év/felület.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdasági osztályvezető
Csala Mónika sajtóreferens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
10 perc szünetet rendel el.
Szünet be 16:14:26
Szünet ki 16:31:40
SZÜNET UTÁN:
24 Új napirendi pont 16:31:43
24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szank Község Önkormányzatának a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági
táborban lévő 2/20-ad tulajdonrészének eladásáról, illetve a tábor fenntartási támogatás
2014. évi meghatározása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Csak hogy egyszerűbb legyen a helyzet, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság ajánlása alapján a 2. és 3. pontban lévő A) verziókat tekintsék a
határozat részének és a B) verziókat visszavonná, hogy egyben tudjanak szavazni az
előterjesztésről. Ha kérdés van, arra szívesen válaszol.
Kérdések 16:34:34
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s az elhangzottakkal együtt a határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1702
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:35:14
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

342/2013. Kth.
Szank Község Önkormányzatának a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági táborban lévő 2/20-ad
tulajdonrészének eladásáról, illetve a tábor fenntartási támogatás 2014. évi meghatározása
(A tulajdonrész vásárlással kapcsolatos határozat )
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 4.005.000,-Ft
összegért nem kívánja megvásárolni a Kunfehértói Gyermek-és Ifjúsági Tábor Szank Község
Önkormányzatát megillető 2/20-ad részét. Az önkormányzat az elővásárlási jogának
lemondásáról vagy gyakorlásáról konkrét adás-vétel kapcsán kíván nyilatkozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Szank Község Önkormányzata, 6131 Szank, Béke u. 33.
Kunfehértó Község Önkormányzata, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

343/2013. Kth.
Szank Község Önkormányzatának a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági táborban lévő 2/20-ad
tulajdonrészének eladásáról, illetve a tábor fenntartási támogatás 2014. évi meghatározása
(fenntartással kapcsolatos határozat )
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tartva az elfogadott intézkedési terv
(148/2011kth.) 1.1 Fejezetének c) pontjának rendelkezését, mely szerint „Önként
vállalt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások csökkentése,
felfüggesztése, megszüntetése”, csak a megállapodásban szereplő minimális
táborfenntartói támogatáshoz járul hozzá, melynek összege 940000 Ft.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata továbbra is a jelenlegi (2013-ban alkalmazott)
árszabás megtartását javasolja a fenntartói vendégéjszakák árát tekintve a 2014-es
évre, melynek összege 1800Ft/éj.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Kunfehértó Község Önkormányzata, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

344/2013. Kth.
Szank Község Önkormányzatának a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági táborban lévő 2/20-ad
tulajdonrészének eladásáról, illetve a tábor fenntartási támogatás 2014. évi meghatározása
(megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos határozat)
Határozat
A Kunfehértói Gyermek-és Ifjúsági Tábor fenntartására 1996-ban létrejött megállapodást a
tag önkormányzatok aktualizálják. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a Jegyzőt az új
szerződés előkészítésére, a területtel kapcsolatban felmerült tulajdonviszonyt érintő
anomáliák rendezésre.
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Határidő: : a Képviselő-testület 2014-es munkaterve szerinti februári testületi ülés
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Fülöp Róbert alpolgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 16:35:22

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata, illetve szervei, valamint a Halas
Többcélú Kistérségi Társulás és szervei által üzemeltetett gépjárművek felszerelése műholdas
nyomkövető eszközökkel
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:36:00
Jerémiás Béláné képviselő:
Hány gépjárműről van szó, amire ezt a nyomkövetést fel kell szerelni?
Fülöp Róbert alpolgármester:
Az a helyzet, hogy ez az előterjesztés magát az irányvonalat jelölné ki, hogy telepítsenek ilyen
eszközöket a gépjárművekre. Azt, hogy hány eszközzel rendelkezik az önkormányzat, illetve
annak szervei, most nem tudja megmondani. Erre valószínűleg készülni fog februárra egy
előterjesztés, amennyiben ezt a határozatot most elfogadják. Abban már konkrétumokról lesz
szó.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
A határozati javaslatuk 2. pontja arról szól, hogy az önkormányzatuk felkéri a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, hogy a soron következő társulási tanács ülésére
terjessze elő. Ez megtörtént, a tegnapi napon társulási ülés volt, s a társulás elfogadta a
felvezetést. Egyetértenek ezzel, tehát részt vesznek a projektben.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja, s a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
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No: 1703
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:37:55
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

345/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata, illetve szervei, valamint a Halas Többcélú Kistérségi
Társulás és szervei által üzemeltetett gépjárművek felszerelése műholdas nyomkövető
eszközökkel
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Önkormányzat, valamint intézményei és gazdasági társaságai tulajdonában lévő valamennyi
gépjárműre 2014-ben műholdas nyomkövető rendszer kerüljön felszerelésre. Felkéri a
Polgármestert, hogy a februári testületi ülésre a rendszer beszerzése, bevezetése, üzembe
helyezése tárgyában készítsen előterjesztést.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás elnökét, hogy a nyomkövető rendszer bevezetésének lehetőségét a soron
következő társulási tanács ülésére terjessze elő.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet vezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

26 Új napirendi pont 16:38:00
26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:38:46
Gyovai István polgármester:
A bizottsági ülésen jelezte, de most is mondja, hogy a határozati javaslat részének tekinti a
most elhangzottakat.
Nagy Péter képviselő:
A bizottsági ülésen volt egy kérése arra vonatkozóan, hogy márciusba kerüljön egy új
napirend be. Ez megtörtént-e?
Gyovai István polgármester:
Most jelezte.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a jövő évi munkaterv elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1704
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ 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.dec.:19 16:39:29
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

346/2013. Kth.

A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg 2014. évi
munkatervét és rendezvénytervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
27 Új napirendi pont 16:39:37

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. megalapítása a Kiskunhalas
Geotermikus Rendszer előkészítése és lebonyolítása érdekében
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
A társasági szerződés tervezetét az ülést megelőzően osztották ki. Ebből tájékozódhatnak. A
lehető legegyszerűbben került ez összeállításra. Az EU Fire Kft. részéről a mai nap délelőttjén
küldték el, illetve ennek nyomán osztották szét.
Az említett cég részéről tisztelettel köszönti Kovács Péter ügyvezető urat, illetve Kovács Imre
urat, aki szintén ügyvezető. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban ők tudnak egészen konkrét
választ adni. Ha olyan kérdés van, akkor ő, vagy Alpolgármester úr tud választ adni.
Kérdések 16:40:47
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Több éves várakozás után többféle variációval próbálta Kiskunhalas Város Önkormányzata a
helyi geotermikus rendszer kiépítését. Azt kell mondania, hogy sikertelenül. Pillanatnyilag ez
az előterjesztés arról szól, hogy az EU Fire Kft.-vel egy közös projekttársaságot alapítanak az
önkormányzat 15 %-os, az EU Fire Kft. 85 %-os részvételével. A társasági szerződés tervezete
előttük van. Most döbben rá, hogy még egy felügyelő bizottsági tagot kell nekik javasolni.
Annak ellenére, hogy sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, ki kell nyitnia a vitát, mert
felügyelő bizottsági tag delegálása szükséges.
A bizottsági ülések után tudomása szerint nem hangzott el javaslat felügyelő bizottsági tag
személyére. Kéri, hogy a képviselő-testület tegye meg a javaslatát. Meglehetősen
tanácstalanok. Ezek szerint erről mindenki megfeledkezett. Az elmúlt alkalommal a
hulladékgazdálkodási önkormányzati tulajdonban felépülő társaság számára is javasolta
felügyelő bizottsági tagként Jekő Attila képviselőt, aki korábban a Halas-T Kft.-ben volt
felügyelő bizottsági tag. Tudomása szerint ő az egyetlen képviselő-testületi tag, aki sem
felügyelő bizottságban, sem alapítványok kuratóriumában nincs benne, sem egyéb más külső
funkcióval nem rendelkezik. A maga részéről javasolná Jekő Attila képviselőt. Pillanatnyilag
nyilatkozattal nem rendelkeznek, mert erre nem készültek fel, de biztos benne, hogy a maga
részéről el fogja vállalni.
Máté Lajos képviselő:
Úgy gondolja, nem biztos, hogy kötelezően képviselő-testületi tagnak kellene lennie. A
legalkalmasabb és ebben a tárgykörben a legjobb információval, illetve szakmai tudással
rendelkező ember Molnár Ferenc lenne, a Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója. Látja,
hogy Jegyző asszony bólogat. Nem tudja, hogy van-e törvényi akadálya, de lehet, hogy jobb
lenne így.
Gyovai István polgármester:
Örülne neki, hogyha erről az Igazgató úr nyilatkozni tudna. Látja az ő folyamatos és nagyon
súlyos leterheltségét, s számtalan feladatát. Vitatni véletlenül sem kívánja azt, hogy ért, vagy
nem ért hozzá. Biztos benne, hogy ebben a városban kevesen vannak, akik ehhez a témához
jobban értenek. Egy felügyelő bizottsági tagnak nem feltétlenül szakmabelinek kell lennie. A
felügyelő bizottság elsősorban a társaság működéséért, azon belül is a pénzügyi dolgokért
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felel. Ilyen vonatkozásban nem feltétlenül szakmabelinek kell lenne.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Van más képviselő is a testületben, aki nem tagja sem kuratóriumnak, sem felügyelő
bizottságnak. Éppen ezért Aradszky Lászlóné képviselőt javasolja erre a pozícióra.
Jerémiás Béláné képviselő:
Ő is Aradszky Lászlóné képviselőt javasolja.
Gyovai István polgármester:
Együtt fogja megszavaztatni.
Haladjanak sorban. Ő tett egy javaslatot Jekő Attila képviselő személyében. A képviselőtestület elfogadja-e?
No: 1705
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Tart.
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:45:43
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

2
1
11

14,29%
7,14%
78,57%

13,33%
6,67%
73,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget.
Máté Lajos képviselő javasolta Molnár Ferenc vezérigazgatót. A képviselő-testület elfogadjae?
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No: 1706
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Tart.
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:46:03
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

3
0
11

21,43%
0,00%
78,57%

20,00%
0,00%
73,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget.
Aradszky Lászlóné képviselő érintett a témában.
A képviselő-testület hozzájárul-e ahhoz, hogy az érintett személy is szavazzon magáról?
No: 1707
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:46:37
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

13

92,86%
90

86,66%

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
7,14%

0,00%
6,67%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A képviselő-testület egyetért-e Aradszky Lászlóné képviselő felügyelő bizottsági tagsági
jelölésével?
No: 1708
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Tart.
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<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:46:54
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
3

78,57%
0,00%
21,43%

73,33%
0,00%
20,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges többséget. Megvan a felügyelő bizottsági
tagjuk, Aradszky Lászlóné képviselő.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1709
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:47:20
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
1
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

347/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. megalapítása a Kiskunhalas Geotermikus Rendszer
előkészítése és lebonyolítása érdekében
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Kiskunhalasi
Geotermikus Rendszer” projekt megvalósítását.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata az EU-Fire Kft-vel megalapítja a Kiskunhalasi
Geotermikus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaságot. A projektcég induló szerkezete: 15%
Kiskunhalas Város Önkormányzata, 85% EU-Fire Kft.
3. A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft felügyelőbizottságába Aradszky Lászolóné
képviselőt delegálja határozatlan időre.
92

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az előterjesztés mellékletében szereplő Társasági Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
EU-Fire Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 18. III./4.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Megköszöni az uraknak a hatékony részvételt, láthatóan sikeres program előtt állnak. Jó utat kíván.

28 Új napirendi pont 16:47:36
28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság alapító
okiratának elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 16:48:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1710
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Máté Lajos ...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2013.dec.:19 16:48:27
Eredménye
Voks:

>0<Minősített szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

348/2013. Kth.
Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság alapító okiratának
elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társasági szerződésben
szereplő 16 önkormányzattal megalapítja a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. Felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés mellékletében szereplő Társasági Szerződés aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunság-Halas
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges
3 millió Ft összeget a 2014-es költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
29 Új napirendi pont 16:48:33

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. vagyonkezelőnek
történő kijelöléséhez kapcsolódó Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés tervezetének,
valamint a vagyonkezelésre vonatkozó rendelettervezet elfogadása, illetve a 315/2013. Kth.
sz. határozat módosítása, és a 243/2013. Kth. számú határozat kiegészítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ez az előterjesztés több olyan tételt tartalmaz, ami a hulladékgazdálkodási rendszerük jövő
évi működéséhez alapvetően fontos. Ez pedig a határozati javaslatban 2., illetve 3. pontban
került megfogalmazásra. Ezek a tételek meghatározzák azt, hogy a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Zrt. vagyonkezelőnek történő egyes vagyontárgyak, illetve ingatlan
átadása nem kijelöléssel szerződéssel és ellenérték fejében történik. Korábban egy képviselőtestületi határozatban már elfogadták azt, hogy kijelöléssel történik ez az átadás. Azt követően
többféle vizsgálat után kénytelenek egységesen, tehát valamennyi önkormányzat ezzel a
kifejezéssel javítani, a 2. pont tartalmával.
A 3. pont arra a vagyonkezelési hasznosítási szerződésre vonatkozik, ami a mellékletben
található. Ehhez kér felhatalmazást. A rendszer maga annyiban változik, hogy az eddigi
közszolgáltatóktól a különböző vagyonelemek visszakerülnek a Zrt.-hez annak érdekében,
hogy a következő évben a közbeszerzési pályázatot a Zrt. úgy tudja meghirdetni, hogy teljesen
jogszerű alapja lesz.
Visszatér az 1. pontra. Az 1. pont vonatkozásában változás van a korábban kiadott anyaghoz
képest. Ezt szintén nyomtatásban kapták meg a képviselő-testület tagjai. Nem kezdi el
ismertetni, illetve nem bocsátkozik az elmúlt napok eseményeibe. A következő egyértelmű
megállapításokat kell, hogy tegye:
Tegnapelőtt a Parlament a hulladékgazdálkodási törvény újabb módosítását fogadta el 62
másik törvénnyel együtt. Ez a törvénymódosítás teszi azt lehetővé, hogy a korábbi szolgáltatók
a jövő év június végéig továbbra is végezhessék tevékenységüket függetlenül attól, hogy a
közszolgáltatási engedély rendelkezésükre áll-e. Ez annak a következménye, hogy kicsiny
hazájukban a hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatban az elmúlt hónapokban
távolról sem alakult ki olyan megnyugtató helyzet, ami január 1-jétől egyértelmű
folyamatosságot biztosítana a szolgáltatás végrehajtásában. A kétségek áthidalására a
Parlament ezt a módszert találta ki, illetve fogadta el, hogy a jövő év feléig továbbra is
lehetővé teszi ezt a megoldást. Konzultálva a Zrt. az érintett önkormányzatok, a
konzorciumok, illetve a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőivel, az 1. határozati
pontban rögzített változatot dolgozták ki. Ez alapján a jelenlegi közszolgáltatási szerződést
jelenleg is érvényben levőnek tekintik. 2013. december 31. napjával mondják fel 6 hónapos
felmondási idővel, ami pontosan lehetővé teszi azt, hogy a következő év első félévében a
folyamatosan szolgáltatás okán semmilyen probléma ne keletkezzen. Illetve lehetővé teszi azt,
hogy az I. félévben a közbeszerzési eljárás lefusson, s eredményesen véget érjen. Ezt követően
június 1-től várhatóan egy másik szolgáltató lép be a képbe.
Kérdések 16:55:13
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1711
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Távol
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:55:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

349/2013. Kth.

A 243/2013. Kth. számú határozat visszavonása (a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.vel kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról)
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2013. Kth számú
határozatát visszavonja, és a 2012. évi CLXXXV. törvény 37.§-ban foglaltak alapján a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2008. július 16. napjával a települési szilárd
hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a településen
keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és feldolgozására kötött szerződést 2013.
december 31. napjával felmondja hat hónapos felmondási idővel.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
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Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. , Szilády Á. u. 5-7.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

350/2013. Kth.
A 315/2013. Kth. sz határozat módosítása és a vagyonkezelési és hasznosítási szerződés
tervezetének elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja 315/2013. Kth.
sz határozatát annyiban, hogy Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere Kiskunhalas Váron
Önkormányzatának osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében
vagyonkezelőnek történő átadása nem kijelöléssel, hanem szerződéssel és ellenérték
fejében történik.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a
mellékletében szereplő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel
kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés tervezetét, emellett felhatalmazza
Gyovai István polgármestert, hogy a Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés
megkötéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, illetve felhatalmazza Csongrád
Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében
eljáró Polgármestert, hogy képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és Hasznosítási
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző általa:
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Ezzel összefüggésben, ahogy a címben, illetve a mellékletekben is szerepelt, a vagyonkezelésre
vonatkozó rendeletüket is elfogadják-e?
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No: 1712
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Távol
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 16:56:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
1

92,31%
0,00%
7,69%

80,00%
0,00%
6,67%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 32/2013. (XII.20.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során
beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon
kezelésének és hasznosításának feltételeiről
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőt rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
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1§ A rendelet hatálya kiterjed Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer
keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított közös tulajdonú
vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeire, az önkormányzat osztatlan közös
tulajdonának részarányára vonatkozóan. A rendelet hatálya kiterjed továbbá azoknak az
ingatlanoknak a vagyonkezelési és hasznosítási feltételeire is, amelyeken az ISPA, majd KA
beruházás keretében megvalósított létesítmények megvalósultak (továbbiakban együttesen:
vagyon). A vagyon elemeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelen rendelet
hatálya a vagyon feletti vagyonkezelői és hasznosítási jogra vonatkozóan a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötött szerződésre (a továbbiakban
vagyonkezelői szerződés) terjed ki.
2.Értelmező rendelkezések
2 § (1) E rendelet rendelkezéseit Kiskunhalas Város Önkormányzat e rendelet hatálya alá
nem tartozó vagyonával kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletével, illetőleg rendeleteivel
összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon
vagyonkezelésbe adására és hasznosítására, valamint a jelen rendelet hatálya alá tartozó
vagyonkezelői szerződésre eltérés esetén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
II. fejezet
A vagyonkezelés szabályai
1.A vagyon besorolása, a vagyonkezelői szerződés és a vagyonkezelés folytonossága, a
vagyonkezelő jog ellenértéke
3 § (1) Jelen rendelet a hatálya alá tartozó vagyont nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.
(2) A vagyonkezelői jog létesítése a vagyonkezelői szerződés megkötésével történik.
(3) A vagyonkezelői szerződést lehetőség szerint olyan tartalommal kell megkötni, hogy
az biztosítsa a vagyon Vagyonkezelő általi vagyonkezelésének folytonosságát a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség (a továbbiakban:
Konzorcium) és a Vagyonkezelő között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és
Hasznosítási Szerződés megszűnését követően. A vagyonkezelői szerződés tartalmát lehetőség
szerint úgy kell kialakítani, hogy a vagyon nyilvántartásának folytonossága a vagyon
kezelőjének személyében bekövetkezett változás hiányára tekintettel biztosítható legyen.
(4)A vagyonkezelői jog alapítása ellenérték fejében történik. A vagyonkezelői
szerződésben meg kell határozni e díj összegét, teljesítésének módját. A vagyonkezelői jog
létesítésének ellenértéke megegyezik azzal az időarányos ellenértékkel, amelyet a
Vagyonkezelő részére a Konzorcium a Vagyonkezelő és a Konzorciumot alkotó
önkormányzatok között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási
Szerződés megszűnésére tekintettel a Konzorcium köteles visszafizetni a Vagyonkezelő
részére. Az ellenérték összegszerűen: 867 490 385,- Ft.
2.A vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályai
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4 § (1) A vagyon a Konzorciumot alkotó önkormányzatok hulladékgazdálkodási
közfeladatának ellátását biztosítja. A vagyonkezelő köteles a hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásához a vagyon teljes körű igénybevételének lehetőségét hasznosítás útján az
önkormányzat számára hulladékgazdálkodás közszolgáltatás feladat ellátására jogosult
gazdálkodó szervezet részére biztosítani. A vagyont hasznosítani az e bekezdésében
meghatározottaktól eltérően csak tulajdonosi hozzájárulással lehetséges.
(2) Az önkormányzat kizárólagos vagyonkezelői jogot biztosít a Vagyonkezelő számára e
rendelet hatálya alá tartozó vagyon felett.
(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételét, illetve
közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A hasznosításból
keletkező bevétel felhasználásának rendjét a vagyonkezelői szerződés tartalmazza.
(4) Vagyonkezelő a vagyonkezelési tevékenységéről köteles évente beszámolót készíteni. A
beszámolási kötelezettség határnapját, és részletes szabályait a vagyonkezelői szerződésben
rögzíteni kell.
(5) A Vagyonkezelőnek a vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A
Vagyonkezelő a vagyonról köteles részletes, tételes elkülönített nyilvántartást vezetni, mely
legalább tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt
értékcsökkenés összegét, a vagyonban bekövetkezett változásokat. A vagyonkezelői
szerződésben ennél szigorúbb beszámolási kötelezettség előírható.
(6) A Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásáról, a hatályos jogszabályok és a
vagyonkezelői szerződés továbbá a vagyon 4 § (1) bekezdésben foglaltak alapján történő
hasznosítására vonatkozó szerződés rendelkezéseinek betartásáról és betartatásáról
gondoskodni, a vagyonkezelésbe vett vagyonnal a jó gazda gondosságával eljárva
gazdálkodni, a vagyont a károsodástól megóvni.
(7) A Vagyonkezelő a vagyon elemét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt
megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő javára történő
bejegyeztetéséről.
(8) A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat – a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat
bemutatására
(9) Vagyonkezelő a vagyon biztonságos működtetése érdekében köteles vagyonbiztosítás és
felelősségbiztosítás fennállásáról gondoskodni, melynek részletes követelményeit a
vagyonkezelői szerződés tartalmazza.
(10) A Vagyonkezelői jog megszűnésekor a tulajdonosnak gondoskodnia kell az ingatlannyilvántartásból való törléséről.
III. fejezet
1.Hatályba léptető rendelkezések
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5§ (1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.”
30 Új napirendi pont 16:56:10
30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Települési Környezetvédelmi Program elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:56:26
Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Jónak tartja a környezetvédelmi programot. Van olyan része a 68. oldalon, ami elszomorítja.
Ott egy táblázatot hoz a program, hogy a szemetet elszállították a lerakóhelyre évekre
lebontva. Sajnos ez a táblázat azt tartalmazza, hogy azoknak a száma, akik a szemetet
kiszállítják a megfelelő helyre, évről-évre csökken. Annak ellenére, hogy úgy érzi elég sokat
tesz érte a média, az újság, s a képviselő-testület is és a képviselők a saját körzetükben, hogy
rávegyék az embereket arra, hogy a szemetet a megfelelő helyre rakják. Ennek ellenére mégis
újra és újra azt tapasztalja az ember, hogy nem gyűjtik szelektíven, vagy a szelektív
hulladékgyűjtő illegálisan mellé odarakják. Ez valahol nagyon szomorú, ezért ezen a téren
rengeteg tennivalójuk van.
Amikor arról volt szó, hogy a szemétszállítási díjat emeljék, voltak olyan jóslások, hogy tele
lesz az erdő szeméttel. Kik rakják le a szemetet? Azt hiszi az emberek egy része, hogy aki
elmegy autóval. Nem akármilyen autóval, hanem terepjáróval, ami minimum 5-6 millió Ft.
Berakja más szemetesébe az ő teli szemeteszsákjait. Ez egyszerűen elképesztő. Ha 6 millió Ftot ki tud adni egy terepjáróért, akkor véleménye szerint azt a pár száz forintot ki tudná adni
arra, hogy rendes helyre tegye le a szemetét. Akár neveti is tudna mondani, amit most
biztosan nem tesz meg. Felhívja a kedves lakosság figyelmét arra, hogy többször járt az előző
környezetvédelmi referensnél, ahol elmondták, hogy elég, ha az autó rendszámát leolvassák és
bejelentik- Most már nem szükséges, hogy névvel jelentsék be, tudomásul veszik úgy is, ha
névtelenül teszik. A legjobb, ha lefényképezik. Tegnap a televízióban pont erről volt szó, hogy
videóra is veszik, mert az ténylegesen bizonyítja. Valamit közösen kellene tenniük annak
érdekében, hogy kevesebb szemét legyen Kiskunhalason. Vannak olyan helyek kis hazájukban
is, ahol sokkal kevesebb a szemét.
Halász Balázs képviselő:
Képviselő asszonynak nagyon sokban igaza van. Ha visszagondol arra, amikor ebben az
évben egy határozati javaslatban felhívta arra, hogy egy mondat változott az egységes
szerkezetben, amikor rendelkeztek a hulladékszállítással kapcsolatban. Ki lett törölve az, hogy
aki veszi a fáradtságot, az idejét és az üzemanyagot, 1 m3-ig kiviheti a hulladéklerakóba a
Szegedi útra díjmentesen. Ezt leszavazták, innentől fizetni kell. Akkor felhívta a figyelmet –
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Soltész Gergely korábbi környezetvédelmi referens volt az előadó-, hogy ez az egy mondat
mekkorát nehezített a lakosságon. Innentől kezdve rakják, mindegy, hogy milyen terepjáróba.
Nem veszi a fáradtságot arra, hogy kilogramm alapján kiszámított díj értékében tudja lerakni
a szemétlerakóban. Mostanában fizetni kell érte.
Emlékezzenek rá, hogy úgy történt a szerződéskötés, hogy a szelektív hulladékgyűjtés
hasznából származó bevétel bizonyos százalékát visszaforgatja a szolgáltató a lakossági kuka
díjcsökkentésébe. Ez nem történt meg. Számon kérték bizottsági ülésen az ott jelenlévő
személyen, aki azt mondta, hogy sok más helye van annak a pénznek, ami abból jön. A múlt
évben 53 millió Ft bevételhez jutott a cég ezáltal, hogy a város lakossága veszi a fáradtságot,
s az üveget, a műanyagot, a papírt elviszi, s a szelektív hulladékgyűjtőkbe belerakja, ami a
városban van. Az, hogy néz ki a környezet körülötte, úgy tudja, hogy még Pajor Kálmán
képviselővel említették, hogy miért nem tesznek oda díszburkolatot, legalábbis kikövezett
részt. Akkor rendbe lehetne tartani ezt a környéket. Nem, mert állítólag annyi lett volna a
költsége, ami már nem érte volna meg a cégnek. Meg lehet nézni most, hogy milyen keserves
módon tudják összetakarítani a gánti kővel leszórt területről, amit a fű már benőtt. Nem is
lehet tisztántartani ennek a környezetét. Látta, hogy egy teherautó rendszeresen jár és szedi
össze a szelektív hulladékgyűjtők mellé lerakott autóalkatrészt, kartondobozt stb. Ez
mégiscsak nonszensz, nem ez a módja ennek. Annak is elhangzott annak idején, hogy ennek a
felügyeletére lesz egy személy alkalmazva, aki kismotorral körbejárja ezt a 35 szelektív
gyűjtőhelyet, s figyel arra, hogy a város tisztasága megfelelő legyen és ne kelljen állandóan
interpellálni, hogy most a Rákóczi térről, most a Panyova mellől vigyék el. Mégegyszer azt
mondja, hogy meg kellene gondolni, ha valaki veszi a fáradtságot és kiviszi oda a telepre, ne
kelljen fizetni érte. Tudja, hogy van a város szélén egy lerakó, de valahol mégiscsak azt
mondják, hogy hónap végén, mikor takarítás van, összegyűjtené, s oda kivinné. Ne kelljen neki
fizetni, s akkor majd nem kerülnek a árokpartra és az erdőszélre ezek a szemetek zsákban
ledobálva.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a környezetvédelmi program elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1713
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:03:42
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
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93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

351/2013. Kth.
Települési Környezetvédelmi Program elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Települési
Környezetvédelmi Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző általa:
ENV-INFÓ Környezetgazdálkodási Informatikai és Projekttervező Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
31 Új napirendi pont 17:03:47

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:04:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Tisztelettel köszönti Csankó Árpádot az egyesület elnökét.
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Nagy Róbert képviselő:
A bizottsági ülésen is valamennyire igyekezett kifejteni a véleményét. Elkötelezett állatvédő
révén úgy gondolja, hogy a halak is megérdemelnek egy esélyt. Az előterjesztés előzményét
képező szakvélemény is leírja, hogy a strand területén van a tónak egy mélyebb része, ahol a
halak előszeretettel tartózkodnak telelési céllal is. Mivel sporthorgászatról beszélnek, így
véleménye szerint a sportszerűség megkívánja, hogy a halaknak is legyen valahol búvóhelyük,
ahol az egész éves küzdelem és veszélyeztetettség után meghúzhatják magukat a horgászok
elöl, erőt gyűjthetnek, hogy jövőre is felvehessék a versenyt, s újabb kihívást jelentsenek nekik.
A strand területe nincs a Sóstó területének 1 %-a. Tiszteletben tartja a mintegy 450 sóstói
horgászt, mégis kéri a megértésüket, hogy ez az 1 % maradjon meg a többi halasinak, akik
esetleg a halaknak szurkolnak. Reményei szerint sikerül majd a strand területén javítani a
fürdőzés feltételeit is, bár így is egyre többen látogatják a tavat, azok is, akik nem a
horgászásnak, hanem a fürdőzésnek szentelik a szabadidejüket.
A módosító javaslata az lenne, hogy kerüljön ki a határozati javaslat 1. pontjának b)
bekezdése, tehát a strand területén továbbra se lehessen horgászni.
Halász Balázs képviselő:
Gondolja, hogy a képviselőtársa karácsonykor nem halat fog enni ahogy most felszólalt, hisz
védi a halakat. Úgy gondolja, hogy a strand területe azért maradt ki annak idején, hogy a
beszakadt horgok és leszakadt etetőkosaraktól mentsék meg azt a területet. Rendben van, hogy
ilyenkor lehet horgászni, de a leszakadt etetőkosár ottmarad. A strandoló akkor veszi észre,
amikor belelép. Ilyen megfontolásból maradt ki a strand területe a horgászatból, nem pedig
azért, hogy búvóhelye legyen a halaknak.
Nagy Róbert képviselő:
Halat eszik, de olyat, amit kifejezetten erre a célra tenyésztenek, s egy halastóban van. Ezek a
beszakadt szerelékek benne maradnak a tóban. Volt erre hivatkozás a bizottsági ülésen, hogy
a hal a szájában a horoggal el fog majd úszni, s nem ott lesz a horog. Ők azokról a horgokról
beszélnek, amelyek a tó medrében lévő tárgy miatt szakadnak le, s ott is maradnak. Az nem
fog eltávozni, s továbbra is veszélyt fog jelenteni a fürdőzők számára. Ezért is tartja fent a
módosító indítványát.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
A módosító indítvány, ha jól értette, akkor az 1. b) pont határozatból való törlését jelentené.
Egyetért-e a képviselő-testület ezzel a módosító indítvánnyal?
No: 1714
Gyovai István.......................................Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Tart.

Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
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Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:07:55
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
0
8

38,46%
0,00%
61,54%

33,33%
0,00%
53,34%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget. A határozati
javaslat egészének elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1715
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:08:16
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
2
0

84,62%
15,38%
0,00%

73,34%
13,33%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%
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Határozat:
352/2013. Kth.
A Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas
Város Önkormányzata és a Sóstó Sporthorgász Egyesület között, 2012. december 21én kelt Haszonbérleti Szerződés módosítását az alábbiak szerint:
a. A meglévő Haszonbérleti Szerződés 2./l pontján túl egyéb feltételek közé
bekerül 10. pontként, hogy a Sóstó Sporthorgász Egyesület a központi etetésen
túl végezheti a halak szemes takarmányokkal (kukorica, búza, stb) történő
etetését is.
b. A meglévő Haszonbérleti Szerződés 2./g pontja módosul azzal, hogy a fürdési
szezonon kívül (október 1. és április 30. között) a Sóstó Sporthorgász Egyesület
tagjai igénybe vehetik horgászati céllal a strandolásra kijelölt területet is.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az 1. pontban foglalt módosításokkal kiegészített Haszonbérleti
Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Csankó Árpád Sóstó Sporthorgász Egyesület elnöke, Átlós út 64.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
32 Új napirendi pont 17:08:25

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Sós-tó vízmegtartással kapcsolatos, 71/2013. Kth. sz.
határozatában megfogalmazottakról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:08:43
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Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
Szeretne finoman fogalmazni, de nagyon nehéz. Ha őszinte akar lenni, akkor ez a beszámoló,
ahogy Pajor Kálmán képviselő fogalmazott még az elején az egyik napirendnél, sajnos nulla.
A 71/2013. Kth. számú határozat miről is szól? Ebben azt fogalmazták meg, hogy miután egy
közel fél éven át tartó rövidtávú vízpótlási kísérletük nem sikerült, az elkészült komplex
tanulmányterv alapján milyen hosszú távú megoldások lehetségesek a Sós-tó vízmegtartása
kapcsán. A 71/2013. Kth. számú határozatot ismerteti.
Röviden, amiről ő beszámolót kért, hogy milyen tervek és engedélyeztetési eljárások készültek.
Ehhez képest ez a beszámoló a következőről szól: 1. pontban elmondja azt a bizonyos kutat,
ami abszolút nem tartozik ide, azon már rég túlvannak. Az egy féléves folyamat, nem érti,
hogy miért került bele a beszámolóba, semmi köze sincs hozzá. A 2. és a 3. pont pedig
gyakorlatilag nem beszámoló, hanem újból elmondja, hogy mit kell csinálni. Ezen már túl
vannak egy éve. Azt gondolja, nem az a megoldás, hogy évenként újból elmondják mit kell
csinálni. Megoldást szeretne látni. Pénz sem kellett volna igazából jelentősen hozzá. Azt a
bizonyos forrást a környezetvédelmi alapnak biztosítania kellett volna, ez is benne volt a
határozatukban. Itt most nem megvalósításról, hanem tervek elkészítéséről lett volna szó.
Szomorúan konstatálja, hogy itt Kiskunhalason van a képviselő-testületnek egy érvényes
döntése, vagy egy probléma, amiben egyetértettek, a döntés úgy szól, hogy készüljenek tervek,
s egy év nem elegendő rá. Újból a 2. és a 3. pontban fel van sorolva az, hogy mit kellene
csinálni. A 2. pont úgy végződik, hogy terveket kell készíteni. A 3. pontban még inkább
nyilvánvaló. Ez a megoldás pontos tervezést igényel vigyázva a közeli vasút töltésre stb.
Mindegyik úgy záródik, hogy tervezést igényel. Nem erről van szó. Ez a beszámoló nem
beszámoló. Gyakorlatilag megismételte nemhogy a 71/2013. Kth.-t, hanem az azt megelőző
problémafelvetésüket, hogy mit is kellene csinálni. 2012. októberében foglalkoztak először a
problémával, majd novemberben, majd decemberben, végül februárban. Négy testületi ülésen
jött ez a téma szóba. Először napirend előtti hozzászólásban indította el, majd utána
előterjesztés is készült. Aztán mégegyszer visszahozták a kérdést. Több, mint egy év elteltével
tartanak itt, hogy tervek sincsenek, s amikor beszámolót kér erről a dologról, akkor elmondja
azt, amit 1 éve és 3 hónapja is elmondtak, hogy mit is kellene csinálni. Ez így elfogadhatatlan
számára.
Gyovai István polgármester:
Kénytelen erre reagálni. Ebben az összefoglalóban több olyan tétel is van, ami a Képviselő úr
állításával szemben igenis a cél érdekében történt. Csak azért, hogy teljes legyen a dolog,
felolvasná. „A Dong-ér duzzasztása is megoldási lehetőségként merült fel. Ennek
megoldására a Sós-tó és a Dong-ér közötti Sós-tó-csatornába műtárgy telepítése történt,
melynek eredményeként a csatornában duzzasztás valósul meg, ami csökkenti a csatorna
fennálló szívóhatását.”. Ez valamikor az I. félévben történt, a pontos dátumot nem tudja
megmondani. A bizonyos tervezési teendőkkel összefüggésben miután a hatósággal tárgyalás
történt, jutottak oda, hogy „az említett csatorna teljes felmérésére az első negyedévben sor
kerül ezzel összefüggésben megtörténtek az árajánlatkérések, azok beérkezése folyamatban
van”. Egy folyamat kellős közepén tartanak. Bízik benne, hogy a következő hetekben ezzel
kapcsolatban már eredményekről tudnak beszámolni, miszerint tervezők megbízása
megtörtént. Kétségtelen, hogy ez a folyamat gyorsabban is haladhatna. Vegyék azt
figyelembe, hogy a nyári időszakban volt két hónap a hivatalban, amikor ebben a témában
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ügyintézőjük nem volt. Hála istennek sikerült pótolni. Véleménye szerint jól pótolták. A munka
átvétele sem egyszerűen történt, viszont most már folyamatban van, s halad előre az
ügyintézés.
Pajor Kálmán képviselő:
Egy módosító indítványa lenne. A határozati javaslatot egészítsék ki. Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, elfogadja a kapcsolódó beszámolót azzal,
hogy a 2014. évi költségvetésben a Sós-tó vízvisszatartásának tervezési munkálataira
visszatérnek a költségvetés tárgyalása során. Itt nincs hozzárendelve semmiféle forrás, vagy
pénz. Azt mondja, hogy erre, mint problémára a költségvetés tárgyalása során térjenek vissza.
Gyovai István polgármester:
Számára teljesen természetes. Ez történt volna egyébként is, de meg fogja szavaztatni a
módosító indítványt.
Váradi Krisztián képviselő:
Képviselő úr pontosan ezt történt most februárban is. Ez a 71/2013. Kth. a februári testületi
ülésen született. Akkor is pont ezt mondták, hogy a környezetvédelmi alap forrást biztosít a
tervezésre. Ezzel egyetért, csak egy évet fognak késni vele, mert amit Képviselő úr mond, az
2014. és 2013-ban már meghozták ezt a döntést. A beszámoló ezért nem elfogadható a
számára.
Polgármester úr válaszát sem tudja elfogadni teljes mértékben. Természetesen olvasta az
idézet mondatrészt, de ez nem egyenlő a komplex tervezéssel. Bizonyos komplex tervezés itt
beszél egész a Járószéktől a Kis-Sós-tó-n át egy komplex megoldásrendszerről, hogyan lehet.
Semmi többet nem várt el. Megértette, hogy az idei költségvetésben nem volt forrásuk rá.
Csak annyit várt volna el, hogy 2013. december 31-ig jussanak el oda, hogy előttük van
beszámoló formájában egy előterjesztés, ami azt mondja, hogy ezt kell megcsinálni, ehhez
ilyen engedély kell, egyeztetve van-e a vízügyi hatóságokkal, ez 10 millió Ft, ez 8, ez 7 millió
Ft. Akkor már tudják, hogy kell-e pályázni, vagy mekkora összegre. Nem azt várta el, hogy
2013. december 31-ig megoldják ezeket a problémákat, de az igenis jogos elvárása lett volna,
hogyha ebben ezt a döntést hozzák meg februárban, hogy a tervek készüljenek el, akkor ennek
értelmében a tervek december 31-ig rendelkezésre állnak. Érti, hogy két hónapig nem volt
ügyintéző. Februártól decemberig ez 10 hónapot jelent. Számára nem elfogadható, hogy
eddig tudtak csak eljutni. Az a kis műtárgy természetesen fontos, de nem egyenlő a komplex
tervezéssel, s csak egy tervet várt volna el, s azt gondolja, hogy várják még nagyon sokan,
akik aggódnak a Sós-tó-ért.
Halász Balázs képviselő:
Azt gondolja, hogy a Halasvíz Kft. vezetője élő tanú rá, aki „rimánkodott”, hogy
maradhasson az a rendelet, miszerint a szennyvíz tisztítás után vízmegtartó programban itt
maradhat Halason. Egy nagy érvágás azt hozta, hogy egy törvénymódosítás kapcsán
Kiskunhalasnak ezt a vizet el kell engednie a Dong-ér felé. A duzzasztón jóval túl van az a
terület, ahol most a víztisztító működik. Az volt a terv, ami nagyon jónak látszott, hogy a
Járószékben megpihentetik azt a rengeteg nagy mennyiségű vizet, ami tisztítás után kerülne
oda. Ahogy a szakember mondta, amikor a biológiai egyensúlyt visszakapja, innentől lehetett
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volna a Sós-tó vízutánpótlását biztosítani. Akár először a Kis-Sós-tó felé, vagy közvetlenül a
Járószékből. Ez nagy érvágás volt. Azt gondolja, hogy nagyon sok köbméter vizet tudtak volna
így megspórolni kis pénzért, mint most különböző kutak fúrásával. Nem tudja, hogy mi az
elképzelés ezzel kapcsolatban.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén lezárja a vitát.
Pajor Kálmán képviselő módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát, ami azt
tartalmazta, hogy a képviselő-testület a következő évi költségvetés alkalmával a tervezéshez
szükséges összeget határozza meg.
No: 1716
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:18:24
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget.
Az egységes határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1717
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Jekő Attila ............................................Távol

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Tart.
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Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:18:37
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
4

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

353/2013. Kth.
Beszámoló a Sós-tó vízmegtartással kapcsolatos, 71/2013. Kth. sz. határozatában
megfogalmazottakról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 71/2013.
Kth. sz. határozathoz kapcsolódó beszámolót azzal, hogy a Képviselő-testület a 2014. évi
költségvetés alkalmával a Sós-tó vízmegtartásának tervezési munkálataihoz szükséges
összeget meghatározza.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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33 Új napirendi pont 17:18:44
33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Rendezési terv módosítási eljárásának kiegészítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:19:02
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1718
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:19:15
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

354/2013. Kth.
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A Rendezési terv módosítási eljárásának kiegészítése
Határozat
1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési
Szabályzat módosítását annak érdekében, hogy a 1815/115, a 1815/116 és a 1815/117
hrsz alatti ingatlanok övezeti besorolásra KG – kereskedelmi, szolgáltató övezetre
változzon. A Képviselő-testület a módosítás kapcsán az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendezési terv módosítását
kezdeményező személyekkel és a tervezővel a költségviselésre vonatkozóan
háromoldalú megállapodást kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

általa: tervező, kérelmező

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
34 Új napirendi pont 17:19:21

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 6024/2 hrsz.-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:19:35
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1719
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
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Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:19:47
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

355/2013. Kth.
A 6024/2 hrsz.-ú terület megszerzésére vonatkozó kérelem
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a kiskunhalasi 6024/2 hrsz alatti
9.239 m2 nagyságú területet a Halaspack Csomagolóanyag Bt. (6400 Kiskunhalas, Majsai út
3/A.) részére 500 Ft/m2 + ÁFA vételáron.
A terület tulajdonba-, és birtokba adásával kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik. A
Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 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., általa: kérelmező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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35 Új napirendi pont 17:19:52
35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2013. évi beszámolója
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:20:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Ezúton értesíti a képviselő-testületet, hogy 2013. december 17-én a kivitelezői közbeszerzési
eljárás határideje letelt. Tudomása szerint egyetlen ajánlat van bent. Nagyon bízik benne,
hogy ez sikeres lesz és rövidesen elkezdődhet a kivitelezési munka.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1720
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:20:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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356/2013. Kth.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program 2013. évi beszámolója
Határozat
A Képviselő-testület elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkájáról a
2013. évi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
36 Új napirendi pont 17:20:53

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának
fejlesztése beruházás befejezése utáni „szennyvíz-bekötési lehetőséggel el nem látott
ingatlanok” jövőbeni rákötési lehetőségeinek felméréséről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:21:16
Hunyadi Péter képviselő:
A bizottsági ülésen Polgármester úr azt ígérte, hogy a leadott listára mai napon választ kap,
de ezt nem kapta meg. Mikor várható? A leadott kérdésekből néhány okafogyottá vált, de
maradt jócskán és újabbakat is szeretne kérdezni. Az anyaggal kapcsolatban szeretné
kérdezni, hogy hány ingatlan van Kiskunhalas belterületén nyomásos szennyvízcsatornával
ellátva?
Gyovai István polgármester:
Nem tudják.
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Hunyadi Péter képviselő:
Nem tudja, hogy miről beszélgetnek itt, ha ezeket nem tudják.
Gyovai István polgármester:
Miről beszélgetnek?
Hunyadi Péter képviselő:
Erről szól ez az előterjesztés.
Szeretné feltenni a kérdéseit, ha megengedi.
Mely ingatlanok nincsenek bekötve a gravitációs szennyvízcsatorna rendszerbe?
Kiegészítő pályázati támogatásért folyamodtak-e? Van-e elképzelés a kimaradt ingatlanokkal
kapcsolatban, ugyanis erre van lehetőség, vagy volt?
Az előterjesztés hivatkozik pályázati korlátra. Szeretné kérdezni, hogy ez pontosan mit jelent?
Mit értenek nem nyilvántartott igények alatt? Kinek a feladata az érintettek tájékoztatása?
A kötbérre igényt tart az önkormányzat miután az átadás késik?
A Radnóti utcában melyik csatornát használják? A nem használt be van-e dugózva,
szakszerűen le van-e zárva?
Mikor várható a műszaki átadása az összes szükséges dokumentációval?
Nagyon sokakat érdekel, hogy az úttest helyreállítása végleges, vagy ideiglenes? Ha végleges,
akkor hol vannak a fúrt minták?
Gyovai István polgármester:
Valóban a bizottsági ülésen közel 20 kérdésből álló kérdéssort olvasott fel, amelyet Kalló
János állított össze. Annak az ingatlannak a tulajdonosa, aki ebben a kérdéssorban több
alkalommal is megnevezésre kerül, mint érintett. A bizottsági ülésen, ahogy utalt rá, olyan
választ kapott a tárgyi ingatlannal kapcsolatban, ami lényegében tárgytalanná tette a
kérdések túlnyomó részét, nyilván azért, mert egy megnyugtató választ kapott. Hozzáteszi,
hogy ezt megelőzően az előző hónapokban, nem tudja a számát, de nagyon sok alkalommal
egyértelműen megfogalmaztak.
Képviselő úrnak fogalmazza a választ! Másik képviselő már utalt rá, hogy mint Napóleon,
sokfelé képes egyszerre figyelni, nyilván Képviselő úr is így van vele.
Több kérdés tárgytalanná vált. A kérdések túlnyomórésze, amelyeket feltesz, hogy hány
ingatlan nincs bekötve és hogy kiegészítő támogatás stb., most rögzíti, hogy nincs lehetőség.
Komplex terv készült a város csatornázására vonatkozóan. Ezt a tervet hatóságok hagyták
jóvá. Az a támogató szervezet hagyta jóvá, ami a konkrét kivitelezési tervek, tartalom
ismeretében nyújtotta azt a támogatást, amiből nekik azokat a tételeket konkrétan, terv szerint
meg kell valósítaniuk. Most a csatornázás átadás-átvételét követően, ami kb. 2 hónappal
ezelőtt történt meg, nincs módjuk arra, hogy az önkormányzat ebbe a projektbe újabb
tételeket hozzon be. Képviselő úr nagyon jól tudja, mert a bizottsági ülésen ezt kifejtették,
hogy van rá más lehetőség, de az önkormányzat ebben nem tud lépni.
A bizottsági ülés hevében valóban tett egy ígéretet, hogy rövid időn belül a kérdéseit
megválaszolták. Elnézését kéri, de Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezetővel
tegnap Budapesten tartózkodtak, ahogy fel is olvasta, a Bibó István Gimnázium szerződésének
aláírása, illetve néhány egyéb ügy vonatkozása tárgyában. Ez is oka volt annak, hogy a
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kérdéseire a válaszok nem születtek meg, de természetesen pótolni fogják.
Pajor Kálmán képviselő:
Tulajdonképpen arra számítottak, hogy kapnak valamiféle listát, vagy kimutatást, hogy
melyek azok a halasi ingatlanok, amelyek nem kerültek ellátásra valamilyen okból kifolyólag
ezzel a csatornával. Semmiféle számszerű adatot nem lát, hogy ennyi, vagy annyi ingatlant
érint ez a dolog. Hány darab ingatlan, vagy a város melyik területén találhatóak, amelyek
nem kerültek ellátásra és valami miatt kimaradtak a tervezésből?
Nem tudja, hogy ezt miért nem kapják meg. Szerinte ez lenne erről egy igazi beszámoló, ami
konkrétumokat is tartalmaz.
Gyovai István polgármester:
Azok a kérdések, hogy sorolják fel helyrajzi szám szerint Kiskunhalas város belterületi
ingatlanjait, ezek közül azokat, amelyek még nincsenek bekötve a csatornahálózatba,
véleménye szerint óriási munka. Benne van az előterjesztés szövegében, hogy pillanatnyilag
ilyenfajta adattömeg nem áll rendelkezésre. Ez egy óriási munka. Hozzá kell tennie, hogy
érdemben semmit nem visz előre.
Azok az ingatlantulajdonosok, ahol a víz már működik és nincs csatorna, ha igénylik
jelentkezni fognak Kiskunhalas Város Önkormányzatánál, vagy éppen a vízszolgáltatónál. Ez
érdemi lépés, de az, hogy gyártsanak adathalmazokat, több tízezer adatot rendszerezve,
mondják meg neki, hogy mit visz ez előre?
Pajor Kálmán képviselő:
Polgármester úr félreértette, mert nem azt kérte, hogy kik azok, akik még nem kötöttek rá a
kiépített csatornára. Azt hiányolja, hogy melyek azok az ingatlanok, vagy hol vannak, amelyek
kimaradtak a tervezésből, s mindenképpen el kellett volna látni csatornával. Van-e ilyen, s
melyek azok?
Gyovai István polgármester:
A kérdéseket ezennel lezárta.
Megismétli a választ, hogy nincs ilyen kimutatás. Abban a pillanatban, hogyha bárki, akinek
az ingatlanán a vízszolgáltatás működik, s úgy ítéli meg, fontos számára, hogy bekötésre
kerüljön a szennyvízhálózatba, tegye meg a kezdeményezését. Ez egy érdemi lépés. Az, hogy
adatok tömegeit, ezreit gyűjtsék, osztályozzák stb. önmagában semmit nem visz előre.
Hozzászólások

Hunyadi Péter képviselő:
Fogalma sincs, hogy kanyarodott el Polgármester úr Napóleonig egy pillanat alatt, de egy
kérdésre sem kapott választ. Egyszerű kérdéseket tett fel. Teljesen furcsa az egész. 2013.
júniusa óta tart ez a minősíthetetlen valami. Egyszerű kérdésre egyszerű választ nem tud
kapni. Ez az előterjesztés nem tudja, hogy milyen színvonalas. Három hónap alatt készült el.
Nem is érti.
Szeretné megismételni azokat a kérdéseket, amelyeket feltett. Kéri a választ a Radnóti utcával,
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vagy a többivel kapcsolatban. Mikor várható átadás stb.? Ezeket feltette, legyen szíves
válaszolni rá.

Gyovai István polgármester:
A hozzászólásokat ezzel lezárja.
Ismételten elmondja, hogy a legutolsó bizottsági ülés alkalmával, tegnapelőtt olvasta fel a
Kalló János által összeállított 13 tételes kérdéssort, amihez még olvashatatlan írással még
hozzátett néhányat, illetve most is kiegészítette.
Ismét jelzi, hogy tegnap Budapesten tartózkodott ő és kollégája Barta József osztályvezető úr
szerződések aláírása okán, amit nem tehettek meg, hogy arrébb tolnak. Feltételezi, hogy
Képviselő úr legalább ennyire vádaskodna, ha ezek a szerződések nem kerültek volna
aláírásra. A tegnapi nap sajnos ezzel a kérdéssel nem tudtak foglalkozni. Az imént hozzáfűzte
ehhez, hogy természetesen rövidesen pótolni fogják. Közel 20 kérdésre a válaszadás nem 5
percben történik. Bízik benne, hogy ezt Képviselő úr is belátja. Gyanítja, hogy Kalló János
által a kérdések összeállítása sem néhány perces dolog volt.
A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1721
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:32:06
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
1
8

35,71%
7,14%
57,15%

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

357/2013. Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése
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beruházás befejezése utáni „szennyvíz-bekötési lehetőséggel el nem látott ingatlanok”
jövőbeni rákötési lehetőségeinek felméréséről
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem fogadja el a Kiskunhalas Város
Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése beruházás befejezése utáni „szennyvízbekötési lehetőséggel el nem látott ingatlanok” jövőbeni rákötési lehetőségeinek felméréséről
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
37 Új napirendi pont 17:32:16

37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
végrehajtásáról

Beszámoló

a

lejárt

határidejű

képviselő-testületi

határozatok

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 17:32:36
Halász Balázs képviselő:
Támogatást adtak több cégnek, a határidő lejárt. Van garancia arra, hogy ezt a pénzt
visszakapja a város, vagy ettől elbúcsúzhatnak?
Gyovai István polgármester:
A cégeket említette. Jellemzően önkormányzati cégekről van szó. Ezekkel kapcsolatban, mint a
Városgazda Zrt. és a Halas-T Kft. esetében továbbra is várják a cégen belüli intézkedéseket,
illetve ezzel kapcsolatos beszámolókat.
A civil szervezetek tekintetében elsősorban a női kézilabda egyesületről beszél. A december
15-i határnappal kellett volna, hogy visszafizesse az egyesület a többmilliós összeget, amit az
önkormányzat szavazott meg számára. Ez a mai napig nem történt meg. Az elmúlt 1-2 napban
lényegében felkészültek arra –aláírta a levelet is-, hogy magát az inkasszót érvényesítsék. Ma
reggel kaptak egy nagyon rövid levelet az egyesület vezetőjétől, hogy módosítsák a határidőt
a jelenlegi december 20-ról február végére emlékezete szerint. Az ő véleménye, amit
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Alpolgármester úrral és többekkel is egyeztettek, hogy azt a szerződést felelősségük teljes
tudatában néhány hónappal ezelőtt mindkét fél részéről aláírták. December 20. az az időpont,
amikor a pályázati eljárás eredményeként az illető egyesület számára az összes remélhető
támogatás befolyik. Amennyiben ez a holnapi napon nem történik meg, akkor teljesen
mindegy, hogy benyújtják-e az inkasszót. Véleménye szerint az egyesület számára is, de lehet,
hogy az önkormányzat számára is a befektetett összeg egy része akár el is úszhat. A holnapi
nappal az inkasszó eljárást elindítják.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1722
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:35:20
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

7
0
7

50,00%
0,00%
50,00%

46,66%
0,00%
46,67%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

358/2013. Kth.
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló december havi beszámolót.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
azonnal
Határidő:
Felelős:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Gyovai István polgármester:
Van valamilyen oka ennek? Valaki legalább megfogalmazott volna valamilyen problémát.
Rendben van, komoly emberek nem kell, hogy megindokolják.
38 Új napirendi pont 17:35:36
38. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és
javaslatok megvizsgálásáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Nagy Róbert képviselő:
Valószínűleg az év utolsó bizottsági határozatát olvasta be, így mint a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke minden kedves bizottsági
tagnak és a hivatal dolgozóinak szeretné megköszönni az egész éves konstruktív munkáját.
Gyovai István polgármester:
A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1723
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:36:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

39 Új napirendi pont 17:36:58
39. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Grósz Ferenc utca forgalmi rendjének
visszaállítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Új javaslatot készítettek a lakók, s ezért nem fogadja el, majd előáll vele.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1724
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:37:16
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

4
7
2

30,77%
53,85%
15,38%

26,67%
46,67%
13,33%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Városi Bölcsőde homlokzatára kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1725
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:37:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

3
8
2

23,08%
61,54%
15,38%

20,00%
53,34%
13,33%

13

100.00%

86,67%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky és Szathmáry utca közötti árokra
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a havonta történő vízszámlázásra kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Tinódi u. 32. szám alatti ingatlan csatornázására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1726
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Jekő Attila ............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem

Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Nagy Péter .................................... Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
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Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.dec.:19 17:38:15
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

4
7
2

30,77%
53,85%
15,38%

26,67%
46,67%
13,33%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy Május 1. téri szelektív hulladékgyűjtő környékének
megtisztítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kórház utcai ingatlan lebontására kapott választ
elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy
megváltoztatására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
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a

Kórház

utca

forgalmi

rendjének

Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az Új u. 11. szám előtti közterület rendbetételére
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Szegedi út 53. szám alatt vezetékes ivóvíz ellátására
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Reméli, hogy meg fog történni, a választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Kisfaludy u. 28. előtti lámpatest visszaszerelésére
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja, voltak a helyszínen.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 17:39:43
Hunyadi Péter képviselő:
A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület által készített jegyzőkönyv szerint a 30/2003. számú
rendeletük nem ad teljeskörű tájékoztatást a családi házas ingatlanokkal kapcsolatban. Kéri,
hogy a jegyzőkönyv és az ügy tanulságait levonva az önkormányzat vizsgálja felül a saját
rendeletét és ha lehet, akkor javítsák ezeket a hiányosságokat.
Mellékelve van a jegyzőkönyv, amihez tartozik természetesen.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 17:40:22
Jerémiás Béláné képviselő:
Egy hónappal ezelőtt is interpellált abban az ügyben, hogy a Május 1.téren a szelektív
hulladékgyűjtő környékét körberakták szeméttel. Akkor megtörtént az elvitel, amit nagyon
köszön, de sajnos ismételten ott van a sok szemét. Ez illegális szemétlerakásnak minősül. Szólt
Somogyiné Erikának és Nagy Róbert képviselőnek is, hogy ki fogja ezt a szemetet elvinni, de
sajnos megnyugtató választ nem kapott.
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Az ősz során interpellált a Fűrész utcai szemetesekkel kapcsolatban, hogy csak 1 db van. A
lakók azt kérték, hogy legalább még tegyenek kettőt. Ezt felvállalta az interpellációs keret
terhére. Azóta az történt –kétségbeesve telefonál az egyik lakó-, hogy azt az egyetlen egyet is
elvitték a Fűrész utcából, s nem raktak le helyette semmit. Barta József urat a tegnapi napon
kereste, hogy megkérdezze tőle, de nem sikerült vele beszélni. Jelen pillanatban csak ígérete
van arra, hogy a két szemetest lerakják az interpellációs kerete terhére.
A régi Posta előtt a villanyoszlopról leesett a kábeleket védő ajtócska. Rendkívül
balesetveszélyes, hiszen kisgyerekek is járnak arra. Nagyon kéri rendbe hozatni.
A Bibliában írja Pál apostol II. levelében, hogy „az ő isteni ereje megajándékozott minket,
isten megajándékozott minket Jézus Krisztusban, hogy isteni természetünk újra láthatóvá
lehessen rajtunk, hogy hitben, emberségben, ismeretben, önuralomban, állhatatosságban,
kegyességben, testvéri szeretetben, s minden ember iránti szeretetben.” Hite szerint ennek a
Jézus Krisztusnak a születésére emlékeznek Karácsonykor. Mindnyájuknak azt kívánja, hogy
Jézus Krisztus szülessen meg bennük, hogy élhessék a Karácsonyt, s ne csak ünnepeljék.
Ebben a reményben kíván mindenkinek a frakció nevében, minden nézőnek, minden halasinak
és a képviselő-testület tagjainak, a hivatal dolgozóinak áldott Karácsonyt és békés boldog új
esztendőt.
Különálló interpelláció:3 Interpelláció 17:43:49
Halász Balázs képviselő:
2013. október 31-én interpellált, hogy a 41/2003. rendeletük szabályozza az utcanév táblák
cseréjét. Erre kapott egy választ, hogy a jogszabálynak megfelelően helyre fogják állítani. Ez
a mai napig nem történt meg. Nem tudja, hogy meddig húzzák ezt az ügyet, illetve ki a felelős
azért, hogy ez még nem történt meg a helyreállítás, illetve miért vették le annak idején, miért
nem a jogszabálynak megfelelően jártak el.
Az Eötvös utcában a földkábel fektetésekor a földmunkák végzésénél a 20. szám előtt a
kapubejáró nem lett helyreállítva. Kéri az ott élő vállalkozó, hogy állítsák helyre, mert a
szállítás elég bonyodalmas.
Az 53-as főút Botond u., illetve a Határ út közötti szakaszán többször javították a fedlapokat,
illetve a kövesúton cserélték a teljes aszfaltréteget a 107-es, illetve 111-es ház előtt, de újra
leszakadt a fedlap már sokadszorra. Nem tudja, hogy miért nem lehet azt egyszerűen szintbe
hozni és úgy helyreállítani, hogy az ott lévő forgalmat bírja. Máshol is vannak ilyenek és
bírják.
Tisztelt Fülöp Róbert alpolgármester úr felhatalmazást kapott arra, hogy amit a polgármester
„nem tudott elintézni”, mármint az orvosi ügyelet elhelyezését, azt rövid idő alatt rendezi. A
mai napig nem történt semmi, illetve az előző testületi ülésen volt egy előterjesztés, ahol
kérték, hogy módosítsák aszerint, hogy határozzák meg az időpontot. Most is várta, hogy lesz
előterjesztés. Nem tudja, hogy milyen erőket vetett be ahhoz, hogy ezt elintézze. Hét hónapja
húzódik ez az ügy. Gondolja, hogy ez a munkáját ez jellemzi, ebben a székben milyen sikereket
tud elérni.
Az 53-as főút és a jánoshalmi főút találkozásánál szinte minden hónapban van baleset. Arra
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szeretné kérni a közút kezelőjét, hogy a jánoshalmi útra más településeken is szokásos sárga
jelzést tegyenek fel. Beér a kereszteződésbe, elbámészkodik, nem figyel annyira, s belerohan a
szemben lévő kerítésbe. Hihetetlen, hogy mennyi autó tört össze ott, s milyen személyi
sérülések vannak. Úgy gondolja, hogy ilyen apró dologgal oda lehetne figyelni, s
megakadályozni, hogy ne történjen baleset. Sárga sávokat kell felfesteni, forgalomlassító
jellegű, s talán elkerülnék a baleseteket.
Különálló interpelláció:4 Interpelláció 17:46:41
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A Gárdonyi Géza utca északi szakasza egy földúttal folytatódik. Kb. 800 méter hosszan vezet
ez a földút külterületi ingatlanokhoz, melynek minősége rendkívül rossz, lényegében alig
járható. Kéri ennek az útszakasznak a kijavítását. Amennyiben nem áll rendelkezésre erre
költségvetési fedezet, úgy az interpellációs keret terhére kéri elvégezni az útjavítást.
Gyovai István polgármester:
Ezzel a napirendjük végére értek. Köszöni az egész éves hatékony munkájukat. Annak
ellenére, hogy rendkívül sok feszültséggel teljes testületi ülés volt, eredményesnek értékeli ezt
az évet a maga részéről. Számtalan tekintetben igen komoly előrehaladás történt ebben a
városban. Bízik benne, hogy a következő évük is hasonló lesz, vagy még jobb.
Bízik benne, hogy olyan változások fognak történni, amelyek a város életére komoly és
fejlesztő hatással lesznek. Bízik benne,, hogy ebben valamennyien részt is tudnak venni.
Engedjék meg, hogy ezúton jókívánságait próbálja megfogalmazni a képviselő-testület, a
város lakosság számára. Boldog, szeretetteljes, áldott Karácsonyt kíván mindenkinek.
Szeretetben, boldogságban töltsék el az ünnepeket, családjuk, szeretteik körében. A jövő évre
pedig eredményekben gazdag, boldog új évet kíván.
Ülés befejezése 17:48:47
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

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

(:Halász Balázs:)

(:Jerémiás Béláné:)
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