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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Ülés ideje: 2014.02.27         13:05 

 

Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/c.) 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Testületi névsor: 

 

 Képviselő Voks Frakció 

 

1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület 

Frakció 

2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ Frakció 

3. Dózsa Tamás Károly 1 Független 

4.  

5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció 

6. Halász Balázs 1 Független 

7. Hunyadi Péter 1 FIDESZ Frakció 

8.Jekő Attila 1 MSZP 

9 Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció 

10. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció 

11. Nagy Péter 1 Független 

12.  

13. Pajor Kálmán 1 FIDESZ Frakció 

14. Váradi Krisztián 1 Demokratikus Koalíció 

15. Vili Gábor 1 Jövőnk Halas Egyesület 

Frakció 

 

 (13 fő 86,66 % ) 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

1. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció 

2. Nagy Róbert 1 Független 
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 (2 fő 13,33 %) 

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és 

szociálpolitikai osztályvezető 

László Mária belső ellenőr 

Baics Tamás környezetvédelmi referens 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

Meggyesi József  közútkezelő 

Tóth Péter  főépítész 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár 

igazgatója 

Kiss Barnabás Emberi Értékekért 2005 

Egyesület elnöke 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13 

fő. Az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Nagy Róbert és dr. Skribanek Zoltán képviselő 

hiányzik, amit mindketten előre bejelentettek, igazoltan vannak távol.  

 

Kivételesen zárt ülésük nem volt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Máté Lajos és Váradi Krisztián képviselőket. 

 

Napirend előtti hozzászólások 13:07:17  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Valamikor január végén egy internetes portálon, a Halasblog hasábjain fejtette ki véleményét 

azzal kapcsolatban, hogy a Halasmédia az utóbbi időben erőteljes fideszes túlsúlyba került. 

Az ottani tudósításokban lényegében Bányai Gáborról lehet olvasni nap, mint nap. Úgy tűnik, 

hogy ez a blog-os írása elérte a szerkesztőség ingerküszöbét, hiszen Kohout Zoltán a február 

5-i Halasi Tükörben egész oldalas cikkben foglalkozott a kérdéssel. Ebből egy rövid részletet 

szeretne felolvasni: „Tett-e valaha, vagy tegnap bármelyik sajtóforradalmár, jobboldali, vagy 

baloldali képviselő annak érdekében, hogy a városi sajtó szabad legyen. Volt-e egy halovány 

kísérlet, gyámoltalan előterjesztés a helyi média függőségének felszámolására? Eszébe 

jutotta-e valaha jobb-, vagy baloldalnak garanciákat építeni a Halasmédia szervezeti és 

működési szabályzatába? Nem, ez a polgári lépés senkinek nem jutott eszébe. Minden 

oldalnak megfelel a sajtóellenőrzést fenntartó szerkezet. Csupán két dolgot kellett volna 

nyélbe ütni: 1.állandó alapú, költségarányos finanszírozás, 2. vezetői kinevezési vétójog a 

helyi sajtóstáb körében, hogy ne legyen évente megalázó alkudozás a sajtó mindig csökkenő 

támogatásáról és hogy ne a képviselő-testület éppen futó politikusai nevezzék ki a 
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sajtóvezetőket. Ennyi. Ezt a kodifikációs ujjgyakorlatot talán még a halasi politikai elit is 

képes lett volna elvégezni, ha akarja. Nem akarta. Ám szembenézni sem akar saját 

demokratikus mulasztásával, inkább ránk mutogatnak.” Hogy ezt a mulasztásukat pótolják, 

ezt az egyszerű kodifikációs gyakorlatot szeretné ma megtenni, ezért a mai képviselő-testületi 

ülésre benyújtotta előre Jegyző asszony részére egy indítványt, amiben azt javasolja, -amit 

Kohout Zoltán leír egy rendkívül jó lépésnek tartja- hogy készüljön a márciusi testületi ülésre 

egy előterjesztés. Ebben az előterjesztésben három pontot fogalmazott meg:  

1. A mostani mértéknek megfelelő, a költségvetés főösszegének 0.08 %-a állandó, előre 

rögzített vállalása legyen a testületnek, amit a költségvetésben minden évben biztosítanak a 

Halasmédia részére.  

2. Építsék be a társasági szerződésbe azt, hogy pályázat kiírása esetén csak azt nevezheti ki a 

tulajdonos képviselő-testület ügyvezetőnek, akit 51 %-kal a szerkesztőség, illetve a 

Halasmédia Kft. munkatársai titkos szavazással támogatnak. 

3. A jelenlegi ügyvezető kerüljön felmentésre, mert köztudott, hogy nem független a 

Halasmédia, hiszen egy volt fideszes képviselő-jelölt a vezetője.  

Nézzék meg, hogy Kohout Zoltánnak ez a javaslata hogyan működik. Bízik benne, hogy ez az 

indítványa elnyeri az ellenzéki frakció támogatását is, s márciusra ebből előterjesztés 

készülhet. Az indítványát természetesen annak rendje és módja szerint a napirendnél fogja 

javaslatként megtenni. Az SZMSZ szerint vita nélkül szavazzon róla a testület.  

 

Nagy Péter képviselő: 

 

Február 13-án a képviselő-testület furcsa módon rendkívüli testületi ülésen, a nyilvánosság 

kizárásával tárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A költségvetés tárgyalásakor 

módosító indítványt nyújtott be a magánszemélyek kommunális adójának és a telekadónak az 

eltörlésére. Polgármester úr ezt a módosító indítványt nem szavazta meg. Tette ezt annak 

ellenére, hogy 2010-ben a választási kampány során a kezében látható szórólapon, s a rajta 

lévő kampányprogramjának 3. pontjában azt vállalta, hogy eltörlik a magánszemélyek 

kommunális adóját, csökkentik a vállalkozások terheit. Ennek ellenére Polgármester úr a 

kommunális adót kiterjesztette a külterületre is, s a vállalkozók nyakába szakította a 

telekadót. A definíció szerint a kampányprogram egy ígéret a választók támogatásának, végső 

soron a pozíció, a hatalom elnyerése érdekében. Polgármester úr elnyerte a pozíciót, amit 

hatalmi mámorban gyakorolt. Ugyanakkor becsapta a választókat, visszaélt a bizalmukkal. 

Amikor a testületi ülésen felmutatta ezt a szórólapot, Polgármester úr cinikusan megjegyezte, 

hogy tegye ki a szobája falára. Akkor nem volt módja válaszolni, ezért most reflektál a cinikus 

kijelentésére. Higgye el, hogy neki attól sokkal jobb ízlésem van, minthogy Polgármester úr 

fényképét kirakja a szobája falára.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Köszöni Képviselő úr rendkívül értékes hozzászólását. Valóban, meglepő módon rendkívüli 

ülésen tárgyalták a költségvetést. Ennek akkor is ismertették az okait. Egy államkincstári 

hozzáállás, jobban mondva igény volt, ami alapján valamennyi önkormányzat számára a 

Magyar Államkincstár jogértelmezése szerint február 15-ig volt kötelező a költségvetést 

megalkotni. Ők a maguk részéről eleget kívántak tenni a MÁK igényének, éppen ezért a 

szokásos rendtől eltérően, február közepén, ha jól emlékszik február 13-án tárgyalták a 

költségvetést.  

Képviselő úr érdekesen fogalmaz, s akkor nagyon finoman fejezi ki magát, amikor arra 

hivatkozik, hogy bizonyos adórendeleteket hozott, kiterjesztett. Képviselő úrnak valóban volt 
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egy mámorban úszó, rövid alpolgármesteri időszaka, ami legnagyobb sajnálatára, de azt is 

mondhatná, hogy örömére, néhány hónap után véget ért. Ez alatt az időszak alatt a Képviselő 

úr teljes egyetértésével és a képviselő-testület valamennyi tagjának a szavazatával történt az 

az adórendelet módosítás, amiről beszél. Sajnálja, hogy nem emlékszik, mint ahogy arra sem 

emlékszik, hogy a képviselő-testületi ülésen –amire most hivatkozott- felolvasta a képviselő-

testület adórendeletekkel kapcsolatos, annak idején megfogalmazott állásfoglalását. Abban az 

áll, hogy a képviselő-testület igyekszik fokozatosan kivezetni az adórendszeréből a 

kommunális adót is. Akkor megkérte Képviselő urat, hogy kétszer is olvassa el azt a bizonyos 

mondatot, de erre nem volt hajlandó, annak érdekében, hogy értse is mit olvasott fel. 

Fokozatos kivezetésről beszélt annak idején a képviselő-testület, s ebben az első lépést meg is 

tette akkor, amikor 7000 Ft-ről 5000 Ft-ra mérsékelte a kommunális adót.  

Nem kételkedik Képviselő úr kiváló ízlésében, biztos benne, hogy sokkal szebb képet is talál a 

hálószobája falára. Mindössze örül neki, ha rövid ideig is, de ez a kép ott függött az ágya 

felett.  

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az írásbeli tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy hosszú évek után valóban hiánymentes 

költségvetés kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosít a város számára. A büdzsé tárgyalása 

során mindössze két kisebb módosítási javaslatot fogadott el a képviselő-testület, mely a 

rendkívül gondos előkészítést visszaigazolva, a korábbi évekhez képest szokatlan 

eleganciával, jelentős többséggel fogadta el a 2014. évi gazdálkodásuk alapjait.  

 

Szintén gazdasági hírként ismerteti, hogy több hónapos előkészítést követően a tegnapi napon 

hivatalos meghívás érkezett Kiskunhalas városa számára egy dél-kínai tartomány különleges 

gazdasági övezetében lévő, Foshan város kínai-európai gazdasági, együttműködési, fejlesztési 

parkjától. A meghívó szerint húsz magyar gazdasági társaság képviselőit fogadják 

kapcsolatteremtési és együttműködési lehetőségekkel. Kiskunhalas város kiemelt szerepet kap 

a delegációban. Három fejlett technológiával foglalkozó társaság vezetői kaptak helyet a 

delegációban. Meghívást kapott a Polgármesteri Hivatal testvérvárosi kapcsolatok 

megteremtése céljából. Kivételes lehetőség ez számukra, melyen a város és környékének 

gazdasági, befektetési és turisztikai lehetőségeiről fognak tárgyalni a munkahelyteremtés 

elsődleges céljával. Az utazással kapcsolatos költségeket a meghívó partner viseli.  

 

Egy aktuális információ, hogy a mai nappal 31 jelölt jelentkezett az aláírási ajánlóívekért.  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

Váradi Krisztián képviselő:(Ügyrendi) 

 

Kérdezi, hogy felolvassa-e a pontos szövegét a képviselő indítványa három pontjának, amiről 

kérné a testület szavazását? Javasolja, hogy a pontos szöveg ismert legyen, ezért 

felolvashassa. 

(Ismerteti az írásban mellékelt indítványt.) 
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Gyovai István polgármester: 

 

Az indítvány felvezetésében az SZMSZ-üket idézi Képviselő úr. Az indítvány elfogadásáról a 

polgármester nem nyit vitát, azonban ahhoz bármely képviselő további javaslat megtételével 

csatlakozhat. Kíván ehhez még bárki csatlakozni?  

Amennyiben nem, akkor szavazás következik az indítványról. Elfogadják-e Váradi Krisztián 

képviselő indítványát?  

 

 No: 1787  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Tart. 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Nem 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Tart. 

Fülöp Róbert ....................................... Tart. Hunyadi Péter ............................... Tart. 

Jerémiás Béláné .................................. Tart. Pajor Kálmán ................................ Tart. 

Máté Lajos ........................................... Nem 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 13:33:32 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 5 38,46% 33,33% 

 Nem 2 15,38% 13,33% 

 Tartózkodik 6 46,16% 40,01% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elutasítva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy az indítvány nem kapta meg a szükséges többséget. 

 

További észrevétel nem lévén javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a 

kiegészítéssel, hogy a „Kerékpár-kölcsönzési pontok területbiztosítására kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyása” című osztós előterjesztést 21. napirendi pontként 

javasolja tárgyalni.  

 

 No: 1788  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 
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Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 13:33:58 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

43/2014. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésére kiküldött meghívótól 

eltérően az osztós előterjesztésként érkezett „Kerékpár-kölcsönzési pontok 

területbiztosítására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést 

21. napirendi pontként kívánja tárgyalni.  

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  A települési hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló rendelet 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

2.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

3.  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 

(III.01.) számú rendelet módosítása 

 

Gyovai István  

polgármester 
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4.  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi 

adósságátvállalásával kapcsolatos beszámoló 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

5.  Költségvetési adósságplafon Fülöp Róbert  

alpolgármester 

 

6.  A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Dr. Ferenczi Mária  

jegyző 

 

7.  A „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ 

Önkormányzati Társulás kormányzati funkciószámainak 

bevezetése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

8.  Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak bevezetése Gyovai István  

polgármester 

 

9.  Intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

10.  Az interpellációs válaszok és vizsgálatuk Hunyadi Péter  

képviselő 

 

11.  A Megyei Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozás 

 

Gyovai István  

polgármester 

12.  Hozzájárulás a Thorma János Múzeum NKA pályázatához 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

13.  A Thorma János Múzeum 2013. évi beszámolójának, 

valamint 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

14.  A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2014. évi munkatervének 

jóváhagyása 

Gyovai István  

polgármester 

 

15.  A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

 

16.  A VOKE Művelődési Ház ingatlanának megigénylése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

17.  Megállapodás orvosi rendelő bérbevételéről 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

18.  A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi 

tagszervezetének kérelme 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

19.  Az Ipari Parkban 9.200 m2 többletterület megszerzésére 

vonatkozó kérelem 

Gyovai István  

polgármester 
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20.  A Vízmű Klub hasznosítása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

21.  Kerékpár-kölcsönzési pontok területbiztosítására kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

22.  A lakossági járdaépítés 2014. évi támogatása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

23.  Helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó tervezési terület 

előzetes elismerése 

Gyovai István  

polgármester 

 

24.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi 

adóztatásáról 

 

Dr. Ferenczi Mária  

jegyző 

 

25.  Beszámoló a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátásáról 

 

Gyovai István  

polgármester 

26.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

Gyovai István  

polgármester 

 

27.  Interpellációs válaszadás Gyovai István  

polgármester 

 

Képviselői interpelláció 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

1 Új napirendi pont 13:34:05  

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A települési hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló rendelet 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Gyovai István polgármester: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság részéről az elnök nem 

tartózkodik körükben. Megkéri Nagy Péter képviselőt, hogy ismertesse a bizottság döntését.  

 

Kérdések 13:35:41  

 

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Többen is hiányolták bizottsági ülésen, hogy az anyag miért nem tartalmazza a 80 literes kuka 

díjszabását, illetve egyáltalán nincs szó róla, hogy ilyet lehetne használni. 

Azt látják az anyagban, hogy szüneteltetés esetén a kiadott és használatba vett kukát le kell 

adni. Mi történik, ha saját kukája van? Nem gondolja, hogy be kellene vinni és leadni a 

telepre 1-2 hónapra, s majd visszakap valamilyet. Miért nem tartalmazza az anyag a 

zöldhulladékkal kapcsolatos kezelést? Nagy lakossági igény volna arra, hogy ezt is 

valamilyen formában gyűjtsék. A lomtalanítás legalább évente egyszer kötelező.  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Az 1. § (5) bekezdése foglalkozik azzal, hogy a külterületen élő ingatlantulajdonosok 

személyesen kötelesek elszállítani a háztartási hulladékukat. Ez nem túl életszerű, bár tudja, 

hogy a szemétgyűjtő autók külterületre nem nagyon tudnának kijutni. Hány ember él 

külterületen Kiskunhalason? Biztosan nincs adatuk róla, hogy mindegyiküknek van 

lehetősége, hogy elszállítsa a hulladékudvarra a saját szemetét. Valószínű, hogy a tanya körül 

viszi a szél. Valamit ki kellene találni ezzel kapcsolatban, hogy akár gyűjtőutak végén 

konténereket helyeznének ki. Nem tudja, hogy mit lehetne segítségül hívni. A külterületiektől 

azt várják, hogy önmaguk oldják meg saját erőből, ami nagyon nehéz. 

A 3. § (1) bekezdése csak 110 és 120 literes gyűjtőedényt tartalmaz. Miért nincs közte a 80 

literes? A 3. § (3) bekezdés azt írja, hogy kisvárosi lakóterületek. Melyek a kisvárosi 

lakóterületek Kiskunhalason? Jó lenne tudni. 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Bizottsági ülésen valóban körbejárták alaposan ezt a 80 literes kérdést. Fontosnak látja, hogy 

a nyilvánosság előtt megismételjék azokat a válaszokat, amelyek ott elhangzanak. Miért szűnt 

meg még lehetőségként is, holott Zamárdiban 60 literes kuka is létezik. Másutt még kisebb 

űrméretű kuka is van. Még abban az esetben sem lehet szerződni ilyen edényzetre, ha valaki 

megvásárolt egy ingatlant, ahol korábban ilyen volt. Ugyanúgy egyedülálló és ennek ellenére 

nem lehet az ingatlanához szerződni olyan kukára, ami korábban volt.  

A szelektív gyűjtőedények alatt sajnálatos módon zúzottkő van. Annak idején így lett 

kialakítva. Van-e lehetőség ezen változtatni. Beton, vagy térkő kialakítása kulturáltabb lenne. 

Megjelenésében, takaríthatóság szempontjából, mindenképpen esztétikai szempontból fontos 

lenne, mert a rendetlen külső vonzza magához a szennyet. Ezek a hulladékszigetek valóban 

szemétszigetek sajnálatos módon Halason. Ezen valamilyen módon változtatni kellene, hogy 

az eredeti célt teljesíthessék ezek a hulladékszigetek. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem annyira 

tudják jelen formájukban teljesíteni. 
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Gyovai István polgármester: 

 

Láthatóan és nemcsak most, hanem hosszú évek óta az edényzet méretével van probléma 

Kiskunhalason. Azt kell mondania, hogy nemcsak Kiskunhalason, hanem lényegében a teljes 

rendszerben. Nem tudja megmondani, hogy annak idején hogyan épült fel a hulladékszállítási 

közszolgáltatás, milyen fajta önkormányzati, vagy másfajta döntések alapján alakult ki a mai 

rendszer. Lehet azt rögzíteni, hogy pillanatnyilag van egy állapot, ami a korábbi döntések -

nevezzék történelmi folyamatnak- következménye. Ennek a rendeletnek erre az állapotra 

kellett elkészülnie. Abban a pillanatban, ha ezen a rendeleten változtatnak, hogy a 110-120 

literes kukákhoz képest 80 literest alkalmaznak, akkor az lényegében azonnal bevezetendő. 

Erre nem kényszeríthetik a közszolgáltatót. Azt mindenki tudja, hogy a jelenlegi 

közszolgáltató szerződésének hatálya ez év június végével lejár. Jelenleg folyamatban van 

annak a közbeszerzési eljárásnak az előkészítése, ami a július 1-jétől induló új rendszer 

közszolgáltatásának a meghirdetését fogja tartalmazni. Ennek az előkészítésében Kiskunhalas 

városa is részt vesz. Mint ahogy már erről több alkalommal tárgyaltak, nemcsak az 

edényzettel kapcsolatban, hanem akár a szolgáltatóval, esetleges alvállalkozóval 

kapcsolatban is (Városgazda Zrt.) lehetnek olyan igényeik, amelyeket már magában a 

közbeszerzési eljárásban is érvényesíteni is tudnak. Arra felhívja a figyelmet, az elmúlt 

hónapban nagyobb nyilvánosság előtt bejelentést kapott, hogy várhatóan ez év közepétől 

elindul egy újfajta szelektív hulladékgyűjtés is az érintett 84 önkormányzatnál, közöttük 

Kiskunhalason is. Halason a lefektetett ütemtervnek megfelelően ez valamikor a félév táján, 

vagy azt követően történik. Ez a szelektív hulladékgyűjtés fogja azt eredményezni, hogy 

háztartásonként még egy edény meg fog jelenni a komposztálható hulladék számára. Ez azt 

fogja jelenteni, hogy nem heti gyakorisággal történik az így két kuka ürítése háztartásonként, 

hanem nagy valószínűséggel valamilyen váltórendszerben, kéthetente, vagy ahogy az igények 

meghatározzák. Pillanatnyilag ezt nehéz egyértelműen kijelenteni. A lényeg az, hogy az újabb 

edény megjelenése a lakosság számára semmilyen újabb költséget nem fog jelenteni. Ne tessék 

ettől megijedni. Ezt a 84 önkormányzat által alkotta konzorcium, illetve a Zrt. pénzügyi 

eszközeiből fogja fedezni. Újabb költséget nem fog eredményezni. Maga a szolgáltatás sem 

fog újabb költséget eredményezni, ugyanis ez éppen azért történik, hogy a hasznosítható 

anyagok ne kerüljenek lerakásra a Szegedi úti lerakóban. Ezáltal a szolgáltatónak lényegesen 

kevesebb lerakási díjat kell fizetnie. Az állam már január 1-jétől bevezetett egy büntetőtarifát. 

Ez a fajta megtakarítás arra ad lehetőséget, mégha kétfajta gyűjtőedényzettel is, de 

változatlan szolgáltatási áron teljesítsék a szolgáltatást.  

Pajor Kálmán képviselő kérdésére, hogy mit jelent a kisvárosias lakóterület, válaszolva 

elmondja, hogy ez egy építésjogi kategória. Kiskunhalas városában a belterületen valamennyi 

övezetben olvasható kisvárosi, nagyvárosi, intézményterület stb. Ez egy egyértelmű jogi 

kategória. Kéri, hogyha mélyebben érdekli a Képviselő urat, akkor egészen konkrétan meg 

tudják mutatni ezeket az övezeteket.  

A külterületi önálló lakossági ürítéssel kapcsolatban elmondja, sokféle szempontból biztos 

benne, hogy az önkormányzat határozta meg. Azonkívül, hogy az önkormányzatnak kötelező 

feladatai vannak, az ilyenfajta közszolgáltatások kötelező feladatként való működtetése csak a 

belterületre vonatkozik. Külterületen természetesen az önkormányzat dönthet úgy, hogy ezt a 

szolgáltatást végrehajtja, vagy végrehajtatja, de ennek következményei vannak. Ahogy 

Képviselő úr is mondta, a sokkal nehezebben járható utak, terepviszonyok miatt nehézséget 

jelent ez a közszolgáltató számára. Az, hogy az ingatlanok lényegesen nagyobb távolságra 

fekszenek egymástól, fajlagosan is lényegesen nagyobb költséget jelent. Amennyiben a város 

azon gondolkodik, hogy külterületre is kiterjeszti ezt a közszolgáltatást, számolnia kell azzal, 

hogy vagy a díjak fognak emelkedni a külterületi lakosság számára, vagy az önkormányzat 
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felvállalja ennek a költségeit.  

Hunyadi Péter képviselő valahonnan Magyarország térképéről – tudja jól, hogy hol van- 

leakasztott egy Zamárdi nevű települést. Biztos benne, hogy sok más helyszínről tudnának 

beszélni, ahol másfajta gyűjtőedényzet van, mint Kiskunhalason, illetve az ő térségükben. Az 

imént véleménye szerint egyértelműen fogalmazott. Váltásra van lehetőség, sőt biztos, hogy 

lesz is váltás. Ez várhatóan ez év közepén fog megtörténni.  

Az, hogy zúzottkővel van felszórva a gyűjtőedényzet alatti terület, véleménye szerint nem a 

rendeletalkotás tartalmát érinti. Ez majd egy külön kategória legfeljebb. Képviselő úr 

interpellációjában jelezze ezt a kérdést.  

A szüneteltetéssel kapcsolatban Aljegyző asszony fogja a választ megadni.  

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 3.§ (10) bekezdése 

szabályozza ezt a feltevést. A 9. §-ban, vagyis a szüneteltetés meghatározott esetben, 

közszolgáltató által biztosított hulladékedényzetet kell átadni a közszolgáltatónak. A saját 

edényzetet nem kell leadni. 

 

Hozzászólások  

 

Nagy Péter képviselő: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén ez a napirend 

elég széleskörűen kitárgyalásra került. Több oldalról is felmerült, hogy a továbbiakban ez egy 

igazságos szolgáltatás legyen. Ilyen kifogások már többször jelentkeztek a lakosság köréből. 

Volt interpelláció is ezzel kapcsolatosan, de nem történt semmi. Most előtte vannak egy 

eseménynek, hiszen július 1. után egy 82 települést magába foglaló, Csongrád központtal 

működő konzorcium fogja majd beszabályozni a további dolgokat. Éppen ezért született egy 

olyan gondolat, hogy készüljön előterjesztés arról, melyek az elvárások. Ott egyedül a 

Polgármester fogja képviselni a várost. Hogy a polgármester mivel álljon elő, illetve 

előzetesen lobbizzon a többi településsel. Csak egy példát emel ki, amit maga is konkrétan 

tud, hogy nagyon sok helyen laknak társasházban nyugdíjasok, vagy egyedülállók. A 

szeméttermelésük szinte minimális. Náluk a lépcsőházban 12 lakás van. Heti kétszeri ürítés 

van betervezve, s a díj ezután van felszámolva, holott van olyan hét, amikor egyetlen kuka 

nem kerül kiürítésre a 6 db kukából, de a gyakorlat az, hogy 2-3 kuka kerül kiürítésre. Ez azt 

jelenti, hogy a szolgáltató 1/3 részben teljesíti a szolgáltatást és a teljes díjat felszámolja. 

Azért mondja el ezt a példát, mert ott maga is figyelemmel tudta ezt kísérni. A hasonló esetek 

miatt feltétlen szükséges, hogy készüljön egy előterjesztés, a polgármester mit képviseljen ezen 

a közgyűlésen.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Nem mondhatja, hogy előre haladnak ezzel a szemét üggyel. Pajor Kálmán képviselő hívta fel 

a figyelmét a külterületi dologra. A bizottsági ülésen ő is felvetette azt, ha a Karányi síkon 

elhalad az autó, ahol az egyik oldala belterület, de a jobb oldala már külterület, szívesen 

igénybe vennék a szemétszállítást a jobb oldalon élők is. Ha ott megy el az autó, akkor miért 

ne.  

Az előző anyagban szerepelt, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és 

a Tanács irányelveinek való megfelelést szolgálja a szemétszállítás. Ez volt a kiindulópont. 
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Akik nem újoncok itt, azok emlékeznek, hogy akkor még a táblázat úgy szólt, hogy 70, 80,110, 

120 liter, egészen 5000 literig. A 80 literes is benne szerepelt abban a díjtételben, amit a 

testület jóváhagyott. Ebben szerepelt egy mondat, amit Pajor Kálmán képviselő elég jól 

elfelejtett, hiszen leszavazták az elmúlt időszakban. Ez a mondat nagyon súlyos volt, akár 

külterületen, akár belterületen élőkre, hogy a tulajdonos használó által hulladéklerakóra 1 

m3 szilárd hulladék térítésmentesen kiszállítható. Azon felül a kiszállított hulladék 

elhelyezésének díja 2,48 Ft/kg, ami az ÁFA-t nem tartalmazza. Ez működött nagyon sokáig. 

Ez az, amit leszavazott a többség, az egész kórus. Csak egy mondat változott abban az 

előterjesztésben, amiben dönteni kellett. Akkor fel is hívta a figyelmet, hogy észrevették-e mi 

ez a mondat. Ez kikerült a rendeletükből. Eddig a lakos azt csinálta, hogy felrakta az 

utánfutójára a szemetet, s kivitte 6 km-re a várostól, s ott ingyen átadta a szemétlerakónak. Ez 

megszűnt. Mi lett belőle? A hulladékszigetek mellé rakják zsákokban, kiviszik az erdő szélire, 

vagy bárhova, ahova úgy gondolja. Újabban megint rászoktak a kézifegyver lőtérre. Középen 

be lehet menni. Több autónyi szemét volt ott, mielőtt elszállította a Városgazda Zrt. Ez lett a 

sorsa ennek, hogy ezt megtiltotta, illetve leszavazta a testület, hogy a továbbiakban is ez 

működjön. Azt gondolja, hogy újra kellene gondolni ezt. Most van rá lehetőség, hiszen a 

nyáron új megállapodás születik a 17 településsel egyetemben. Rá kellene hangolódniuk erre, 

hogy aki veszi a fáradtságot és az idejét, az igenis vigye ki és ott adja át térítésmentesen. Ő 

elég sokat foglalkozik azzal, hogy a saját gépkocsijával, a saját idejében kiviszi oda ezt az 

anyagot. Ezt gondolják végig és szavazzák be ezt a változtatást.  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Nagyon sajnálja, hogy Halász Balázs képviselő úgy állítja be, mintha az ő vezényletével 

leszavazták volna ezt az 1 m3-t, holott ugyanúgy tiltakoztak ellene, mint ő. Valóban ez is egyik 

pontja annak, amit vissza kell állítani igen sürgősen.  

A szelektív hulladékszigetek aránytalanul magas költségen lettek kialakítva annak idején, 

mégis zúzott kővel építették meg. Már akkor kérték, hogy ez helytelen. Ennek ellenére európai 

uniós támogatásra hivatkozva ezt nem lehetett tán végrehajtani. Ezt is majd korrigálni kell. 

Nem tartozik ide valóban, hanem majd a júniusi ülésre. Nem véletlen, hogy a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy következő ülésén 

ezzel a témával részletesen foglalkozik. Igenis vissza kell hozni azokat a végül kihagyott, vagy 

elmaradt szolgáltatásokat, amelyekért már évek óta küzdenek, harcolnak. Nemcsak 80 literes 

edényt azoknak, akik nem tudják megtölteni és 110 literes után kénytelenek fizetni, hanem 

valóban az itt elhangzott éves lomb elszállítását is meg kell fogalmazniuk. Annak idején még 

súlyarányos díjfizetés és chiprendszer is szóba jött. Fogalma sincs, hogy technikailag hogy áll 

a szolgáltató, akivel szerződnének. Ezen a téren az égvilágon semmi nem történt a 

követeléseik ellenére, még csak meg sem célozták.  

Tulajdonképpen a közbeszerzési eljárás elindítása előtt kellene ezeket nekik megfogalmazniuk. 

Szeretnék, ha a korábbi követeléseik, vagy legalábbis nagy részük belekerülne a közbeszerzési 

kiírásba. Ezért már a márciusi ülésen foglalkoznak a témával. Nem szabad lesöpörni és 

elaltatni. A Polgármester úr, amikor a 82 településen az érdekeiket képviseli, akkor ezeket kell 

szem előtt tartania, amiket a lakosság érdekében megfogalmaznak.  

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

Csatlakozik az előtte szóló képviselőkhöz, hogy valóban foglalkozzanak azzal a következő 

ülésen, hogy mit képviseljen a Polgármester úr. Mindenképpen szükséges lenne az edényzet 

kérdésével ott is foglalkozni, hogy valóban kerüljön be a kisebb edényzet is. El tudja képzelni, 
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hogy 60 litertől kezdve 80,110, 120 literes edényzet legyen, hogy lehessen választani. Az tény, 

hogy nagyon sok egyedülálló él Kiskunhalason. Nem tudják megtölteni a 120 literes edényt, 

mint ahogy már elhangzott a képviselők szájából. El tudja hinni, hogy egy 4-5 tagú család 

meg tudja tölteni, azok fizessenek többet. Aki egyedül él, annak nagyon sok a 120 liter. Erre 

kérik Polgármester urat, hogy különbözőképpen képviselje a különböző edényzeteket. Most 

van rá mód és lehetőség, hogy ezt felülvizsgálják, vagy egyáltalán tegyenek valamit ennek az 

ügynek érdekében, hiszen ez már évek óta égető probléma. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Engedjék meg, hogy röviden összefoglalja akár Halász Balázs, akár Nagy Péter, akár Pajor 

Kálmán, akár Jerémiás Béláné képviselő hozzászólását. Valamennyien megfogalmaztak -bár 

elég tág határok között- különböző problémákat. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság határozata is arra ösztönzi a képviselő-testületet, illetve a 

hivatalt, hogy a következő testületi ülésre készüljön egy olyan előterjesztés, ami már az 

említett problémák kezelésére foglalja össze a különböző megoldási lehetőségeket azzal a 

céllal, hogy még időben az önkormányzat és a lakosság érdekei érvényesítésre kerülhessenek.  

Ő ezt természetesen elfogadja. Minden egyes alkalommal azon van bármilyen más fórumon is, 

hogy akár az önkormányzat, akár a vállalkozók, akár a lakosság érdekeit képviselje. 

Természetesen ezeket is magáévá fogja tenni. A következő héten a hivatal ügyintézője a 

képviselő-testület említett tagjait mindenképpen meg fogja szólítani, hogy egészen konkrétan 

ezek a problémák rögzítésre kerüljenek.  

Azt szeretné kérni még, hogyha bárkinek bármi konkrét elképzelése van ezzel kapcsolatban, 

azt legkésőbb a jövő hét folyamán juttassa el akár neki, akár Baics Tamás környezetvédelmi 

referensnek. Összefoglalva ezeket nemcsak az előterjesztés kedvéért, hanem az új kialakuló 

rendszerben való érvényesítéséért mindenképp elő fogják adni, illetve érvényesíteni a Zrt., 

illetve a konzorcium ülésén.  

A települési hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 

rendeletüket elfogadják-e? 

 

 No: 1789  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:00:51 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 
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 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2014. (II.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35.§-ában, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi 

és Humánpolitikai Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

(1) A rendelet célja a települési hulladék kezelésével összefüggő – közszolgáltatás útján 

megvalósuló – kötelező közszolgáltatás szabályozása a köztisztasági és a közegészségügyi 

rendelkezések betartásának biztosítása.  A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek 

ellenőrizhetősége.   

(2) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 

keretében Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a települési hulladék rendszeres 

összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról a vonatkozó 

rendelkezések betartása mellett a kötelező közszolgáltatás keretében gondoskodik. 

(3) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Kiskunhalas város közigazgatási 

területére terjed ki.  

(4) A kötelező közszolgáltatás biztosítása, annak igénybevétele Kiskunhalas város 

belterületére vonatkozik.  

(5) Külterületen személyesen köteles gondoskodni a háztartási hulladék elszállításáról az 

ingatlan tulajdonosa. A közszolgáltató a külterületi szemétszállítást a tulajdonossal kötött 

szerződés alapján végzi. 
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(6) A rendelet személyi hatálya a (3) bekezdésben meghatározott területen valamennyi 

ingatlan tulajdonosára, kezelőjére vagy használójára (továbbiakban: tulajdonos) terjed 

ki, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy jogi személy, illetve nem jogi 

személyiségű gazdasági társaság. 

(7) A rendelet hatálya kiterjed, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség határozatában 

foglalt, lakossági hulladékudvarban elhelyezhető veszélyes hulladékokra is.  

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA 

 

2.§ 

(1) A kötelező közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységek ellátására – a hatályos 

jogszabályok alapján kötelezően kiírt pályázat eredményeként – a szerződés a (2) 

bekezdésben meghatározott közszolgáltatóval került megkötésre. 

(2) A települési hulladék gyűjtését és szállítását, a hulladékok megfelelő módon történő 

előkezelését, ártalmatlanítását, továbbá a hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött 

hulladék elszállítását, kezelését és ártalmatlanítását, valamint a hulladékgyűjtő udvar, 

hulladék lerakó üzemeltetését a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: 

Közszolgáltató) végzi. 

(3) A települési hulladék, kezelését, ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

feldolgozását, a Közszolgáltató által üzemeltetett regionális hulladékkezelő telepen, annak 

üzemkezdetétől: Kiskunhalas, Szegedi út 6. és 7. km közötti, külterület 0995/12 hrsz. 

területen kell elvégezni. 

(4) Az (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatásokat az ingatlan tulajdonosa, illetve 

használója e rendeletben meghatározott módon köteles és jogosult igénybe venni és a díjat 

megfizetni. 

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK ÉS 

 IGÉNYBEVÉTELÉNEK FŐBB SZABÁLYAI  

3.§ 

(1)A települési hulladékot, 110 literes vagy 120 literes szabványos hulladékgyűjtő 

edényzetben, közszolgáltató által többlethulladék elhelyezésére szolgáló, térítés ellenében 

biztosított zsákokban és hulladékgyűjtő tartályokban, valamint a települési hulladék 

elkülönítetten gyűjtött frakcióját az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő ponton, 

hulladékgyűjtő udvarban, továbbá a hulladékkezelő telepen, a vonatkozó üzemeltetési 

szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni. 

(2)A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondoskodással kell eljárni, hogy a 

hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne 

szóródjon szét és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.  

(3)A lakossági hulladékgyűjtés legalább heti egy alkalommal, kisvárosias lakóterületen 

legalább heti két alkalommal kötelező. 
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(4) Belterületbe vonás miatt a szolgáltatás kiterjesztése esetén a rendszeres hulladékgyűjtés 

bevezetése előtt legalább 1 hónappal a közszolgáltató köteles tájékoztatni az érintetteket 

a gyűjtés módjáról, gyakoriságáról.  

(5) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés az alábbi 

feltételek teljesülése esetén jön létre: 

1.a közszolgáltatás első igénybevételével vagy 

2.ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 

állási készségét bizonyítja vagy  

3.a szerződés írásba foglalásával.  

(6) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést, de a 

szolgáltatást igénybe veszi és az általa használt tárolóedény nagyságáról a 

közszolgáltatónak nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a 

közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 120 liter térfogatú tárolóedény heti 

ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási 

szerződést meg nem köti.  

(7) Ingatlan tulajdonosában történő változás esetén, az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal 

egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni 

közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató 

között a közszolgáltatási szerződés létrejön. 

(8) A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmazni kell: 

a)  a szerződő felek megnevezését, 

b)  a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség 

vállalást, 

c) a szállítás helyét és gyakoriságát, 

d) a gyűjtőedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos 

kötelezettségeket, 

e) az arra irányuló közszolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítást a 

mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, 

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés 

elmulasztásának következményeit. 

(9) Szünetel a szerződés, ha: 

a) az ingatlant nem használják és  

b) a tulajdonos időleges távollétét előzetesen a közszolgáltatónak bejelenti, 

valamint a távollét meghaladja a 1 hónapot. 

(10) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő 

edényzetet át kell adni a közszolgáltatónak. 

(11) A hulladékszállítás szüneteltetését a közszolgáltatónak írásban kell bejelenteni. A 

bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A 

szüneteltetés ténye, csak a tárgy évre vonatkozik. Amennyiben az ingatlantulajdonos a 

szüneteltetést a következő naptári évben is fenn kívánja tartani, úgy ezt a tárgyévet követő 

január 1-je előtt legalább 10 nappal a közszolgáltató felé írásban be kell jelentenie. Ennek 

elmulasztása esetén a közszolgáltató az ingatlant lakottnak tekinti. 
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(12) A tulajdonos a tárolóedény darabszámának változtatásával kapcsolatos igényét a 

szolgáltatást végzőnél bejelentheti.  

(13) A szolgáltatási igény bővítését azonnal, a csökkentését kérőknél 30 napon belül 

figyelembe kell vennie a közszolgáltatónak.  

(14) A háztartásokban összegyűlő, a települési hulladék hasznosítható összetevői (papír, 

műanyag, üveg), a hulladékgyűjtő pontokon (lásd.  1. melléklet), a kijelölt 

hulladékgyűjtő udvarban (6400 Kiskunhalas, Ipari park 6023/10 hrsz.) helyezhetők el.   

 (15) A háztartásokban összegyűlő, valamint a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán 

szabványos gyűjtő edényzetben nem helyezhető el: 

        - a települési hulladék hasznosítható összetevői, 

        - nagyobb méretű tárgyak, eszközök, nagy darabos hulladék (lom),  

        - a lakosságnál keletkező 1 m
3
-t meghaladó építési, bontási hulladék,  

        - lakossági zöld hulladék,  

        - lakossági veszélyes hulladékok.  

(16) Az önkormányzat évente legalább egyszer lomtalanítási akciót rendel el és hirdet meg, 

melyet a közszolgáltató az önkormányzat által előzetesen meghirdetett időszakban és 

módon bonyolítja le.  

(17) A közterületen, ürítés céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben található 

háztartási hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe 

– annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos. 

(18)A hulladékgyűjtő edényzetben elkülönítetten gyűjtött hulladékot válogatni, közterületre 

kiszórni, valamint a konténerekbe kommunális, azokba el nem helyezhető hulladékot 

elhelyezni tilos. 

 

KÖZSZOLGÁLTATÓ FELADATA ÉS KÖTELESSÉGE 

 

4.§ 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a közszolgáltató köteles rendszeresen, a 

települési hulladékot összegyűjteni, elszállítani, annak kezeléséről, ártalmatlanításáról, 

valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött hulladék 

elszállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról, a hulladékgazdálkodási és 

környezetvédelmi szabályok megtartásával gondoskodni. 

(2) Az a közszolgáltatást igénybe vevő, akinek 2009. január l-jét megelőzően a 

használatában 1 db szabvány hulladékgyűjtő edényzet van, annak természetes 

elhasználódásáig térítésmentesen veheti igénybe. A természetes elhasználódást követően, 

annak pótlásáról, a közszolgáltatást igénybe vevőnek kell gondoskodnia, választása 

szerint a rendszerben elfogadott, szabványos gyűjtőedényzet beszerzéséről, vagy a 

közszolgáltató által felajánlott bérlet útján.    

(3) A közszolgáltató gondoskodik a konténerek beszerzéséről, tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, karbantartásáról.  
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(4) A háztartási hulladék gyűjtését, szállítását úgy kell megszervezni, hogy ünnep és 

munkaszüneti napokon sem gyűlhet össze annyi hulladék, ami a tárolóedények befogadó 

kapacitását meghaladja.  

(5) A közszolgáltató külön megállapodás alapján gondoskodik a közterületi (lakótelep, 

közpark stb.) tárolóedények, (ide értve az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó 

hulladékgyűjtő pontokra kihelyezett hulladékgyűjtő edényzeteket is) tisztántartásáról. Az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó konténerek szabad kapacitásán felüli 

konténerek mellé, rendezett formában, zsákban elhelyezett elkülönítetten gyűjtött 

hulladékot (pet palack, papír) a közszolgáltató elszállíthatja.  

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 

megfelelően köteles ellátni. 

(7) Köteles a tevékenységéről a képviselő-testületnek évente egy alkalommal beszámolni. 

(8) Az ürítésből vagy a szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék 

eltakarításáról, a területszennyeződés megszüntetéséről, valamint az eredeti környezeti 

állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.  

(9) A hulladék elszállítását végző jármű személyzete, a települési hulladékot csak az adott 

területen rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetből és a közszolgáltató által térítés 

ellenében, többlethulladék elhelyezését biztosító műanyag zsákból, továbbá a 

hulladékgyűjtő konténerekben elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, 

műanyag) köteles elszállítani, kivéve a lomtalanítás, az alkalmanként szervezett 

zöldhulladék begyűjtési akciók esetén. 

(10) A hulladékgyűjtő edényben nem helyezhető el (veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, 

forró hamu, maró-mérgező anyag, folyékony és befagyott zsiradék, fertőző, 

robbanásveszélyes, gyúlékony anyag, kő- és épülettörmelék, jég, hó, sár, nagyobb 

terjedelmű, súlyú tárgy) olyan hulladék, amely veszélyezteti a hulladékszállítással 

foglalkozó személyzet egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést és 

ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet.  

(11) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (10) 

bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, az ürítést jogosultak megtagadni. Az 

ürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével 24 órán belül értesíti 

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 

ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A közszolgáltató abban az esetben is jogosult 

megtagadni a hulladék elszállítását, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés 

szünetel.  

 

A TULAJDONOS  FELADATA ÉS KÖTELESSÉGE  

 

5. § 

(1) A tulajdonos köteles a települési hulladékot az adott területen rendszeresített szabványos 

gyűjtőedényben illetve az azt meghaladó mennyiséget a közszolgáltató által biztosított 

műanyagzsákban az elszállításra való átvételig elhelyezni. 

            A szemétgyűjtő tartályokat:  

a) családi házas övezetben ingatlanon belül,  
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b) zárt sorú, tömbös beépítésnél a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal által engedélyezett, kijelölt helyen kell tartani. 

(2) A háztartási hulladékot tartalmazó edényt és a közszolgáltató által biztosított zsákot a 

szállítási napokon az ingatlanok elé, a közterületre, az átadási helyre, kihelyezni a 

közszolgáltató által megjelölt időpontig úgy, hogy azok a közlekedés biztonságát ne 

veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abba kárt ne tegyenek.  

(3) A családi házas övezetben az ingatlan tulajdonosa a hulladékgyűjtő edényzetek 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni.  

(4)Amennyiben az edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan 

tulajdonosa (tömblakásoknál a lakóközösség megbízottja), köteles a tároló hely környékét 

rendben tartani.  

(5)Tilos a megtelt konténerek mellé hulladékot kiönteni, azt zsákokban vagy egyéb tároló 

edényekben elhelyezni. A konténerek kiürítéséig a tulajdonos az ilyen szemetet ingatlanán 

köteles tárolni a közegészségügyi szabályok betartása mellett.  

(6)Az ingatlan tulajdonosának, használójának télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest 

között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, amit a hótól meg kell tisztítania, 

síkosság-mentesítésre alkalmas anyaggal felhinteni, hogy a tartályok mozgatása akadályba 

ne ütközzön. 

 

6.§ 

A köztisztasági szolgáltatásba bevont területeken fekvő nem lakás célú helyiségek 

tulajdonosai a lakóházak szeméttároló edényeit nem használhatják, hanem külön tároló 

edényt kötelesek biztosítani, bérelni, és a közszolgáltatásra szerződést kötni a 

közszolgáltatóval.  

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE 

 

7.§ 

(1) A szolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjéről a közszolgáltató az 

igénybevevőt írásban tájékoztatja. 

(2) A szolgáltatási díjat negyedévente kell megfizetni a negyedéves szolgáltatási időszak utolsó 

napját követő hónap legkésőbb 10. napjáig. Azon ingatlantulajdonosok, akik átutalással 

tesznek eleget díjfizetési kötelezettségüknek, havonta fizetik meg a közszolgáltatási díjat. A 

közszolgáltatónak jogában áll a havi díjfizetéstől eltérni, amennyiben azt az igénybevevő 

kéri. 

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlan tulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. A 

közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – az 1959. évi IV. törvényben (továbbiakban: 
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Ptk) és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi 

kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben. 

(4) Tulajdonosváltozás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a 

közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek 

eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának 

utolsó napjáig terheli. A tulajdonos változás bejelentésének kötelezettsége a régi és új 

tulajdonos együttes kötelezettsége. 

(5) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt 

nem lakják, és egyidejűleg annak használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat 

szünetelésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – változást követő 15 napon 

belül - írásban bejelenteni. A közszolgáltatás, ezzel párhuzamosan a díjfizetés 

szüneteltetése a bejelentést követő hónap első napjától a rendelet 3.§ (9) bekezdésében 

foglaltak alapján lehetséges. 

(6) A nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget 

beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni.  

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, illetve ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás 

nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a 

közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta 

mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a közszolgáltató a 

tárolóedényt rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.  

(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatót megillető díjhátralék 

magában foglalja a közszolgáltatási díjat, a Ptk. 301- §-a szerinti késedelmi kamatot, 

valamint a felszólítás, külön eljárás kezelési költségét.  

(9) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak 

és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, úgy a díjhátralék, a 

késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató az ingatlan 

tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan 

esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.  

 

A RENDELET VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENÔRZÉSE  

8.§ 

Jelen rendeletben  

(1) A települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kiskunhalasi, 

Jánoshalmi, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Népegészségügyi Intézete végzi, 

valamint a szabálytalanságok megszüntetését elrendeli, 

(2) a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek betartását a jegyző a közterület-

felügyelet útján ellenőrzi. 

(3) Az e rendelet szerinti kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltatók 

kötelesek a jegyző felé jelezni, ha tevékenységük végzése során e rendelet szabályainak 

megsértését tapasztalják. 
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ADATSZOLGÁLTATÁS, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

9.§ 

(1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges 

adatok feltüntetésével az ingatlantulajdonosokról, a közszolgáltatással összefüggésben 

jogosult kezelni az ingatlantulajdonosok személyes adatait. 

(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlantulajdonos alábbi adatait: 

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

b) születési helye, 

c) születési ideje, 

d) anyja születési családi és utóneve, 

e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az ingatlantulajdonosok adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes 

adatok szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles 

eljárni. 

(4) A Közszolgáltató a tulajdonosok adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak 

megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését 

követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

10. § 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.”  

 

2 Új napirendi pont 14:00:57  

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Kérdések 14:01:26  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

 

 No: 1790  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Távol 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:01:45 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 12 100,00% 80,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2014. (II.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
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alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

1. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Kiskunhalas 

város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény 

szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére terjed ki. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 

Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 

ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a Kiskunhalas Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére. 

 

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

2. § 

(1) Kiskunhalas város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett a Képviselő-testület által kiírt pályázat nyertese (továbbiakban: Közszolgáltató).  

(2) A Kiskunhalas város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvizeket Kiskunhalas város szennyvíztisztító telepén 

(Kiskunhalas, Félegyházi út) alatt kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni és 

ártalmatlanítani. 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje 

3. § 

 (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata: 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,  

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 

 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a 

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából 

történő rendszeres elszállítására terjed ki. 

 

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a 

közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei 

4. § 

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 

esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
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(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató a fogyasztók számára 

könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert köteles működtetni.  

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban 

köteles a közszolgáltatást nyújtani.  

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt – a (2) bekezdésben rögzített módon 

értesíteni köteles. 

5. § 

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes 

tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi 

csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási 

szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági 

előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. 

(2) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosainak jogai és 

kötelezettségei megegyeznek az ingatlantulajdonosok jogaival és kötelezettségeivel. 

(3)Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen 

rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe 

venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  

(6)Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és 

ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.  

 

5. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

6. § 

 (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a 

Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.  

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,  

b) a teljesítés helyét, 

c) a felek jogait és kötelezettségeit. 

 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:  

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,  

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

7. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 

területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  
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(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 

szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 

anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 

begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a 

szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 

legfeljebb 48 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az 

ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 

ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy 

korlátozható.  

(5)Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását. 

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási 

helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok 

szerint nem helyezhető el.  

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával 

kapcsolatos rendelkezések 

8. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által kijelölt 

átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.  

(2) A háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

összefüggő nyilvántartást oly módon köteles vezetni, hogy az átadási helyen ténylegesen 

elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és 

származási helye pontosan megállapítható legyen.  

 

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

9. § 
 (1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges 

adatok feltüntetésével az ingatlantulajdonosokról, a közszolgáltatással összefüggésben 

jogosult kezelni az ingatlantulajdonosok személyes adatait. 

(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlantulajdonos alábbi adatait: 

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

b) születési helye, 

c) születési ideje, 

d) anyja születési családi és utóneve, 

e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 

elsődlegesen az ingatlantulajdonosok adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes 

adatok szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles 

eljárni. 

(4) A Közszolgáltató a tulajdonosok adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak 

megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését 

követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 
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9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

10. § 

 (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – 

közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete 

tartalmazza.  

(2) A Közszolgáltató papír alapú, vagy informatikai rendszerbe illeszthető, hordozható kézi 

számítógép által előállított számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő 

közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 

Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a 

számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  

(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 

hatálya nincsen.  

(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy 

megbízottja válaszolni köteles. 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 

Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli 

kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe 

beszámítja.  

10. Záró rendelkezések 

11. § 

(1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal  összefüggő kötelező 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) önkormányzati rendelet, valamint az 

azt módosító 23/2004.(IV.29.), 31/2004.(VI.30.), 46/2004.(XII.1.), 59/2004.(XII.22.), 

2/2005.(III.02.), 53/2005.(XI.30.), 44/2006.(XII.20.), 3/2007.(I.31.), 6/2007.(III.07.),2 

5/2007.(X.03.), 33/2007.(XII.5.), 22/2008.(IX.3.), 40/2008.(XII.17.), 21/2009.(X.28.), 

31/2009.(XII.02.), 32/2009.(XII.23), 24/2010.(XII.15.), 8/2011.(III.02.), 36/2011.(XI.12.), 

21/2012.(V.30.), 33/2012.(IX.28.), 3/2013. (II.01), 16/2013. (VII.25.) önkormányzati 

rendeletek.” 

 

3 Új napirendi pont 14:01:52  

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) számú 

rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:  

 

Egy kiegészítést szeretne, mégpedig a szöveges rész második oldalán. A 7. pont összesen sora 

értelemszerűen pozitív 179.712 E Ft, a 9. pont összesen sora értelemszerűen -90.474 E Ft. 

Elnézést kérnek az adminisztratív hibáért. Természetesen mindkét bizottsági ülésen, illetve az 

Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács ülésén is jelezte ezt az eltérést. Röviden összefoglalná, 

hogy az előirányzat rendelet módosítás röviden tartalmazza azokat az államkincstár által 

nyújtott támogatásokat, amelyek a legutolsó rendelet módosítás óta finanszírozásra kerültek. 

Ilyenek a bérkompenzáció, a prémiuméves támogatások, a 2013. évi október állami támogatás 

mutatószámának végeredménye, illetve a működési kiegészítő támogatás. Ezenkívül 

természetesen azokat a szükséges előirányzat módosítási lépéseket végezték el, ami a tervezett 

előirányzatot minél jobban próbálja a teljesítéshez alakítani. 

 

Kérdések 14:04:03  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a 2013. költségvetésük utolsó módosításának 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1791  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Tart. 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Távol 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:04:25 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 11 91,67% 73,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 8,33% 6,67% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 5/2014. (II.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § -ban foglaltak, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében 

eljárva, a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

Főösszegén belül – rendelet-tervezet 1. számú melléklete szerint -: 8 233 128 eFt-ban 

ezen belül  

Költségvetési kiadások:  7 374 764 eFt-ban 

Költségvetési bevételek: 

Költségvetési egyenleg- többlet -: 

8 172 508 eFt-ban 

797 744 eFt-ban 

 - működési célú – többlet-: 530 532 eFt-ban 

- felhalmozási célú – többlet-: 267 212 eFt-ban 

Finanszírozási célú kiadás: 858 364 eFt-ban 

Költségvetés összesített hiánya: 60 620 eFt-ban 

Hiány finanszírozás:  

Belső forrásból – pénzmaradvány igénybevétel -: 60 620 eFt-ban 

Külső forrásból – hitelfelvétel -: 0 eFt-ban 

 állapítja meg.  

 

(2)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.   

 

2.§ 

A R. 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 6., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a., 1/b., 

2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 6. számú mellékletei lépnek. 
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3.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 12 órakor lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2013. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.” 

 

4 Új napirendi pont 14:04:34  

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi adósságátvállalásával 

kapcsolatos beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Pár szóban szeretné elmondani, hogy az előterjesztés elkészítése és a tárgyalása közötti 

időpontban milyen események történtek az adósságkonszolidációval kapcsolatban. Az 

adósságkonszolidáció adósságátvállalással érintett részénél 4 db háromoldalú megállapodás 

megküldésre került. Mind az Állami Adósságkezelő Központ, mind az érdekelt hitelintézetek, 

mind az önkormányzat között leegyeztetésre került. Ezek aláírásra és visszaküldésre kerültek 

a hitelintézetek számára, akik a hétfői napon továbbították az Állami Adósságkezelő Központ 

részére, aki már elektronikusan vissza is jelzett, hogy ezek a szerződések aláírásra kerültek. A 

mai napon indításra kerülnek a devizában fennálló tartozásaik rendezési összegei, a holnapi 

napon pedig a forint alapú tartozások törlesztése.  

 

Kérdések 14:05:53  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1792  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Távol 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:06:08 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 12 100,00% 80,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

44/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

5 Új napirendi pont 14:06:16  

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Költségvetési adósságplafon 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Egészen röviden elmondaná, hogy miért született ez az előterjesztés. Az önkormányzat 

költségvetése 2014. februárjában megszabadul a maradék adósságától is a kormány 

adósságkonszolidációjának köszönhetően. Most egy olyan állapot jön létre, amelyben 

felelősségteljesen gazdálkodhat az önkormányzat. Ennek egy fékje lenne ez az adósságplafon, 

ami egy olyan szabályozási csomagot jelentene, ami szigorúbb, mint a jelenlegi törvényi 
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szabályok és lehetőségek. A stabilitási törvényben meghatározott 50 %-os saját bevétel 

arányú eladósodottság Kiskunhalas város tekintetében egy ugyanolyan csapdahelyzetet 

eredményezne, mint amilyen volt az adósságkonszolidáció megkezdése előtti helyzet. Ennek az 

elkerülése végett jött létre ez az előterjesztés. Azt kéri mindenkitől, hogy támogassa.  

 

Kérdések 14:07:59  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

A stabilitási törvényben lefektetett 50 %-os küszöbszám mindenféle hitelre vonatkozik? A 

beruházásira ugyanúgy, mint a működésire?  

A szövegben van egy olyan rész, amit nem nagyon tud értelmezni. Úgy szól, hogy „hiszen ha 

olyan beruházásokat finanszíroz az önkormányzat, melyek megtérülési ideje, illetve volumene 

nehezen prognosztizálható, akkor ezek a beruházások nem fogják megtermelni, vagy 

megtakarítani a kivitelezés megvalósításához felvett, későbbiekben visszafizetendő 

pénzeszközök forrását”. Tudják, hogy egy beruházásoknak két típusa van, a jövedelemtermelő 

és a nem jövedelemtermelő. Nem érti ezt a logikát. Ez alapján olyanra nem vennének fel 

hitelt, ami nem térül vissza? Egy városközpont rekonstrukció, vagy egy útépítés direktben 

soha nem fog megtérülni. Ezek nem jövedelemtermelő beruházások. Érti ezt a logikát, de egy 

önkormányzatnál számos olyan feladat van. Érti a szándékát, hogy bizonyos 

látványberuházásokat venne le. Azt gondolja, hogy egy önkormányzatnak nemcsak az a 

szerepe, hogy minden egyes beruházás mögött a megtérülést nézze. Neki ez nem egyértelmű. 

Erre kérne egy rövid tájékoztatást. 

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Az első kérdésre a válasz igen. Az 50 %-os limit a teljes hitelállományra vonatkozik.  

A másik oldalára a kérdésnek azt tudja válaszolni, hogy valójában ebben az előterjesztésben 

nem gondol másra, minthogy egy határszámot kellene meghúzni. Meddig tudnak elmenni 

azokban a fejlesztésekben, amelyek nem termelnek. Nem másról szólna ez, mint kimondani a 

hasára ütve, hogy a saját bevételeik 10 %-áig rugaszkodnak el abban a tekintetben, hogy 

olyan beruházásokat finanszíroznak hitelekből, amelyeknek nem lesz termelő lába. A 

gondolatvilága csak erre utalt, amit leírt az előterjesztésben. Úgy gondolja, hogy ezeket a 

határszámokat közösen kell kitalálniuk. Azért kellenek ezek a fékek, mert ha nem így 

gondolkoznak, s nem teszik bele ezeket a pontokat, akkor könnyedén át tudnak esni a ló 

túloldalára, mint ahogy már megtette az önkormányzat korábban is. Nyakra-főre költi a 

forrásokat, vesz fel hiteleket, aztán pedig azokra a feladatokra sem feltétlenül jut, amelyekre 

kötelezően kellene. Azt gondolja, hogy ezt megelőzendő, célszerű lenne egy ilyen limitszám 

bevezetése, szabályozás részletes kidolgozása.  

 

Hozzászólások  

 

Nagy Péter képviselő: 

 

Örül ennek az előterjesztésnek, annál is inkább, mert analóg megegyezik azzal a 

véleményével, amit kifejtett a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor. A 2013-as év során 

többször felvetette a Polgármester úrnak a pályázatok előterjesztése és megszavazása során, 

hogy vessenek számot, hol tartanak a saját erő vállalásával. Akkor említette, hogy 100-120 

millió Ft körül tartanak. Ez odáig ment el, hogy most, amikor be vannak tervezve a 
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beruházások 2014. évre, közel 3 milliárd Ft értékben, 369 millió Ft az, ha jól emlékszik, amit 

saját erőként kell biztosítani. Ez egy óriási összeg. Így a költségvetésben 281 Ft hitelfelvétele 

van betervezve. Ő történetesen ezért nem szavazta meg az ez évi költségvetést, s többen mások 

sem. Olyan helyzet áll elő, hogy végre sikerült kimenekülni egy óriási adósságcsapdából és 

most újból ebbe menne bele. Ez a bizonyos hitelfelvétel 10 évre van prognosztizálva, mármint 

a visszafizetés. Ilyen formában a következő testületet eleve beviszik egy adósságba, s megkötik 

a következő testület kezét és lehetőségét. Éppen ezért örül annak, hogy van egy ilyen 

előterjesztés, s feltétlen szükségesnek tartja.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Bizonyára jó ez az előterjesztés, csak kicsit cinikusnak tűnik, ami meg van benne 

fogalmazódik több helyen is. Az önkormányzatok felelőtlen gazdálkodása. Nem gondolja, 

hogy az önkormányzat felelőtlen gazdálkodására utal az, amit kényszerhelyzetből kellett a 

múlt évben megtenni. Képviselő úr is megszavazta azt, hogy nullás költségvetés lehet, tehát 

nem lehet hiányt tervezni, márpedig innen indult ki mindaz, amire ráírja, hogy nem tartalmaz 

több százmilliós irreális bevételeket, hogy a hiánymentesség illúzióját keltse. Bizonyára 

Hunyadi Péter képviselő segítségére lett volna, hogy más településeket megnézzék, milyen 

irreális bevételeket tartalmazott a 2013-as költségvetés. Nem azért tettek be több, mint 600 

millió Ft-ot ingatlaneladásból származó bevételnek, hogy csak úgy ott legyen. Nem akarta azt 

senki eladni, de egyszerűen nem lehetett mást tenni. Pécs, Hódmezővásárhely és nagyon sok 

település is megtette, ahol milliárdokról szólt a dolog. Csak beírták és nem adták el azt az 

ingatlant. Így lett nullás és ezt Ön is tudja, hiszen megszavazta. Másképp nem tudtak volna 

olyan költségvetést csinálni, ami megfelel a kormány döntéseinek. Ezért történt ez. Ez nem egy 

illúzió. Akkor Alpolgármester úr is hangsúlyozta, hogy így muszáj.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Nincs ellenére, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, csak kicsit feleslegesnek tartja. A 

stabilitási törvény meghatározza ezt az 50 %-os irányszámot. Nem érti, hogy nekik miért kell 

ennél szigorúbb szabályozást hozni magukra.  

Illúzió, hogy beruházásokat hitel nélkül, saját bevételből az önkormányzat el tud indítani. 

Ettől fél, s azt veszi ki Nagy Péter képviselő szavaiból is, hogy ne vegyenek fel beruházási 

hitelt, próbálják minél lejjebb szorítani, egyfelől érti a logikát, de ez akkor lenne 

működőképes, ha az állam normálisan finanszírozná az önkormányzatot, s a saját bevételei 

terhére értelemszerűen tudnák beruházások önrészét kezdeményezni. Az EU-s pályázatokban 

is, amelyekről nem tudják, hogy milyen támogatási intenzitásúak lesznek, biztos kell önrész. 

Ha azt mondják, hogy már ez a 280 millió Ft is óriási, amit felvettek, s ne vegyenek fel többet, 

azzal azt mondják ki, hogy nem fognak a következő 5 évben pályázni. Ha mégis pályáznak, 

akkor a most megalkotott rendeletet módosítják, s mint Amerikában, viszik feljebb ezt a 

plafont. Csak jó lenne ez az útfelújítás, fejlesztés. Kicsit feleslegesnek érzi a dolgot, de nézzék 

meg, mert lehet, hogy jó dolog sül ki belőle. Van egy állami szabályozás, ami ugyancsak nem 

működik jól, ahogy Halász Balázs képviselő is mondta. Egyetért vele. Nonszensz volt, amikor 

mekkora ingatlanbevételt terveztek be. Játék volt a számokkal, semmi több. Az is nehezen 

működött, most megvan ez az 50 % és még jobban le akarják szabályozni. Nem igazán látja a 

kifutását a dolognak. Rajtuk ne múljon a történet, támogatni fogják. Megnézik, hogy 

áprilisban mi születik ebből. Ha csak annyi lesz ebből megalkotva, hogy plusz teher lesz az 

önkormányzat számára adminisztratív, vagy más módon, akkor nem fogják támogatni, de ne 

vessék el eleve. Ők támogatják. 
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Gyovai István polgármester: 

 

Hitelek nélkül hosszú távon Kiskunhalas városa biztos nem lesz képes nagyobb 

beruházásokat, akár jövedelemtermelő beruházásokat is végrehajtani. Ahogy az elmúlt évek 

példái is egyértelműen mutatják, csak magán a szennyvízprojektjüknél 700 millió Ft-os az a 

nagyságrend, ami az ún. BM önerőpályázaton folyt be a városhoz. Egy-egy pályázat 

benyújtása alkalmával az ilyenfajta pályázatokat nem lehet előre kalkulálni. Az önerőt 

jellemzően eddig hitelben fogalmazták meg. A későbbiek során, miután elindul a beruházás, 

lehet hozzáférni az önerős pályázatokhoz. Így történik egyébként az energetikai 

pályázataiknál, ami –Nagy Péter képviselő utalt rá -kb. 100 millió Ft-os nagyságrendű önerőt 

igényel. 100 %-ig biztos benne, hogy ennek az önerőnek a túlnyomó részét meg fogja nyerni 

az önkormányzat. A városközpont beruházásában hasonlóképpen érvényesíthető az 

önerőpályázat. Most hitelről beszélnek, mert pillanatnyilag nem lehet más forrást 

megnevezni. Abból finanszírozzák a saját önerőt, de a következő hónapokban, számára 

teljesen egyértelmű, hogy több százmillió forintos önerő pályázatot fognak benyújtani. 

Nagyon bízik benne, hogy meg is fogják nyerni. Ilyen alapon, ha végeznek a beruházásaikkal, 

könnyen elképzelhető, hogy a jelenlegi hitelkeretük, valahova közel a nulla szintjére fog 

leapadni, mert nem tudják igénybe venni a hitellehetőséget.  

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Köszöni a támogató hozzászólásokat. A 2013-es költségvetés kapcsán nem tudja, hogy milyen 

összefüggések vannak ezzel a napirenddel, mert ő inkább a jövőbe tekint, nem a múltat 

próbálja helyrerántani. Érti azt, hogy a 2013-as költségvetésben volt egy technikai megoldás, 

amivel nullássá tették az a költségvetést. Ez a szabályozás arról szólna mindösszesen, hogy ne 

vállalják túl magukat az adóssággal. Ne eshessenek ugyanabba a csapdába, mint amiben 

beleestek korábban. Nem úgy értette, hogy 2013-ban, hanem az utóbbi 10 évben, amikor az 

önkormányzat felvette a hiteleket, de nem figyelte a saját bevételeihez képest. Ezért 

alakulhatott ki az az állapot, hogy 2011-ben meg kellett hozni az intézkedési tervet, s 

adósságspirálról beszélhettek. Ennek az elkerüléséről szól ez az előterjesztés, nem pedig 

2013. évről.  

Azt gondolja, hogy azokat a beruházásokat, amelyek valamilyen módon megtérülnek, például, 

ha egy iskolán nyílászárót cserélnek, mind olyan, ami nem hiszi, hogy bárkiben is 

aggodalmat, vagy ellenérzést keltenének. Azok, amikor szökőkutat építenek, vagy szobrot 

emelnek, ne hitelből csinálják, s ne ezekre menjenek el azok a források, amelyekből a várost 

kellene üzemeltetni. Az 50 %-os küszöb azért problémás –és ezt komolyan mondja-, mert ha 

megvizsgálják a 2012-es költségvetésüket, akkor a saját bevételeik közel 50 %-át fordították 

hiteltörlesztésre a 2012-es évben. Ha az állami szabályozás mentén haladnak tovább, s 

engedik bele magukat ugyanazokba a lehetőségekbe, akkor ugyanoda fognak jutni. Szerinte a 

közeljövőben nem várható az, hogy újabb adósságkonszolidációt fog bármilyen kormány is 

elrendelni, s megmenteni az önkormányzatokat mégegyszer az adósságcsapdából. Azt 

gondolja, hogy nagyon felelősséggel kell tervezni a jövőt, s emiatt ez az előterjesztés egy jó 

irány lehet. Kéri a támogatását továbbra is.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az adósságplafonnal kapcsolatos határozati 

javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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 No: 1793  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:22:18 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

45/2014. Kth. 

Költségvetési adósságplafon 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, készítse el - 

lehetőség szerint rendelet formájában - a javaslatukat adósságplafon bevezetéséről, 

alkalmazásáról. Az elkészült előterjesztést az áprilisi munkaterv szerinti testületi ülésen 

tárgyalja meg a Képviselő-testület. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fülöp Róbert alpolgármester 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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6 Új napirendi pont 14:22:23  

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

Egy rövid módosítást szeretne kérni. A17. szavazókörben az egyik tagjuk, Locskainé Dudás 

Annamária egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a bizottság munkájában. Ezt a 

kérését a testületi ülés előtt tudta eljuttatni hozzájuk. Így javasolja, hogy a póttagok közül 

Farkas László Zsigray J. u. 8. szám alatti lakost válassza meg a testület a bizottságba.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az előterjesztés részének tekinti természetesen a most bejelentetteket.  

 

Kérdések 14:23:17  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A bizottsági ülésen is tárgyalták ezeket a személyeket, illetve, hogy elfogadták, vagy nem ezt a 

jelölést. Ott dr. Skribanek Zoltán képviselő kérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy 

módosítás szülessen. A bizottsági üléshez képest módosítás van a névsorban ettől függetlenül.  

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

A képviselő-testületnek nincs lehetősége módosítást előterjeszteni. Természetesen az 

előterjesztő tudja az előterjesztését módosítani. Úgy szól a választási törvény, hogy a 

képviselő-testület kötve van a választási iroda vezetőjének indítványához.  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ezért vissza is vonja az előző mondatát. Nem ő tekinti az előterjesztés részének, hanem a 

Jegyző asszony.  

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szavazatszámláló bizottságokról szóló 

határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1794  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 
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Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:24:36 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

46/2014. Kth. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mellékletben  

felsorolt személyeket  szavazatszámláló bizottsági tagnak  megválasztja. 

 

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi Bizottságot, hogy amennyiben a 

megválasztott bizottságok  személyi összetételében 2014. március 17-ig változás történik, azt 

kiegészítse illetve módosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

7 Új napirendi pont 14:24:43  

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: A „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati 

Társulás kormányzati funkciószámainak bevezetése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:25:01  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1795  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:25:14 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

47/2014. Kth. 

A „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás 

kormányzati funkciószámainak bevezetése 

 

H a t á r o z a t  
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MINDENNAPI VIZÜNK” 

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának,,1.3. 

Társulás jogállása” pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

063080           Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

8 Új napirendi pont 14:25:19  

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak bevezetése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:25:31  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1796  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 
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Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:25:42 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

48/2014. Kth. 

Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak bevezetése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város önkormányzati 

tevékenységéhez kapcsolódó Kormányzati funkcióit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011220  adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

041231 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program –Téli foglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

045120 Út, autópálya építése 

051050  Veszélyes hulladékbegyűjtése, szállítása, átrakása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

064010 Közvilágítás 
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066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051020 Nem veszélyes(települési) hulladék összetevőnek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  

063080 Vízellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

042180 Állat-egészségügy 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

9 Új napirendi pont 14:25:48  

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Kérdések 14:26:27  

 

Hozzászólások  
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Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1797  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:26:40 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

49/2014. Kth. 

Az intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése (KIGSZ-módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint 

fogadja el: 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2013. július 24-én 225/2013.Kth. 

sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 
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Az alapító okiratban a 13. pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelően 

változik. 

Az alapító okiratban az alábbi pontok változnak: 

4. pont: „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” 

15. pont: Kormányzati funkció  

• 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

• 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

• 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

• 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

• 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

• 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

• 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

• 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

49/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó KIGSZ vezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

50/2014. Kth. 

Az intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése (KIGSZ-alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete 

2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 

5. Működési területe: Kiskunhalas Város 

6 Törzskönyvi száma: 340247 

7.  Az alapító okirat száma:  

8 Típusa: Kisegítő Szolgálat  

9 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata  

10. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

11. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

12. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

13.  Alap tevékenységei: 
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten 

Iskolai intézményi étkeztetés 

Tanulók kollégiumi étkeztetése 

Óvodai intézményi étkeztetés 

Munkahelyi étkeztetés 

Egyéb vendéglátás 

Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 
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14. Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját 

kapacitása terhére bevételeket képezhet. 

15. Kormányzati funkció: 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

16. Intézményegységei: nincsenek 

17. Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma: 

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

Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.  hrsz.: 5193 

Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.  hrsz.: 4837 

Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21. hrsz.: 2604/15 Bibó István Gimnázium 

Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a. hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium 

Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános Iskola 

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

Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1. hrsz.: 630/1, Fazekas Gábor utcai 

Általános 

Iskola 

Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19. hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Általános 

Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó 

j.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19. hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Alapfokú 

Művészeti Iskola  

18. Feladatellátást szolgáló vagyon:  
Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5. 

19. Vagyon feletti rendelkezés: 
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

20. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el., 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény továbbá a 77/1993.(V.12)  

kormányrendelet alapján 

21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve 

hatálya alá tartozó jogviszony 
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ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete 2013. július 24-én kelt 225/2013 Kth. sz. egységes 

szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2014. Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

Gyovai István  

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó KIGSZ vezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

51/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal – módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete által 2013. február 20-án 50/2013.Kth. sz. határozatával kiadott alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 

5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a „Gazdálkodási besorolása” törlésre kerül. 

Az alapító okiratban „Alaptevékenység szakfeladatai” a következőkre változnak: 

„Kormányzati funkció”:  

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 



46 

 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től törzskönyvi nyilvántartással történő 

bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

51/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

52/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal – alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Harkakötöny Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§-

aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 
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CXCV. törvény 8.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. ( XII.31.) 

Kormányrendelet 5.§ (1) –(4) bekezdéseiben foglaltakra, az alábbi alapító okiratot adja 

ki: 

 

Költségvetési szerv neve: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Telephelyei (Kirendeltségek): 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

6414 Pirtó, Dózsa György u. 19. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az alapító önkormányzatok működésével, 

valamint a közigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása (a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1), 18.§ (1), 41.§ (2) és (6), 94.§ 

(4) bekezdéseinek rendelkezései alapján), a 

nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatok ellátása. 

Alaptevékenysége: Alaptevékenysége a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 84.§ (1) bekezdése alapján az 

önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

Szakágazati száma: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

Működési köre/illetékessége Kiskunhalas város közigazgatási területe és 

megállapodás alapján Harkakötöny és Pirtó 

község közigazgatási területe, valamint azon 

települések, melyekkel kapcsolatban jogszabály 

területi feladatellátást állapít meg. 

Törzskönyvi száma  

Irányító szerv neve, székhelye Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1. 

Alapító szerv neve, székhelye  Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Harkakötöny Község Önkormányzata 6136 

Harkakötöny, Kossuth u. 1. 

Pirtó Község Önkormányzata 6414 Pirtó, Dózsa 

György u. 19. 

Költségvetési szerv jogállása Jogi személy 

Jogelődje Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala, Kelebia és 

Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala, 

Tázlár és Pirtó Községek Körjegyzőségi 

Hivatala 

Kormányzati funkció: 
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011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

 

A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:  

A Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Kiskunhalas Város polgármestere a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése, valamint a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247.§ alapján nevezi ki. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

(1)A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján köztisztviselői vagy 

közszolgálati ügykezelői közszolgálati jogviszony 

(2)A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény alapján munkaviszony 

(3)A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján polgári jogi viszony 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 20-án 

kelt 50/2013 Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2014. Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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53/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Kiskunhalasi Napsugár Óvodák- 

módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratát 

módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

2013. július 24-én 227/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 

5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 18. pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelően 

változik. 

Az alapító okiratban 20. pont az alábbi pont változik: 

Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

53/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 
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Kiskunhalasi Napsugár Óvoda, Ady E. u. 4. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

54/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Kiskunhalasi Napsugár Óvodák- 

alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

2. Rövid neve: Napsugár Óvoda 

3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Ady E. u.4. 

4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben, foglaltak szerinti tevékenység. 

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 

6. Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

49.§ (3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 

Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 

területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 

szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 

településről is fogadhat gyerekeket. 

7. Törzskönyvi száma: 541587 

8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  

9. OM azonosítója: 027560 

10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete 

11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

18. Alaptevékenységei: 
- Óvodai nevelés, ellátás  

- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
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- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)  

küzdő 

- Óvodai intézményi étkeztetés  

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

  számára 

- Munkahelyi étkeztetés 

19. Vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt 

szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 

nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

20. Kormányzati funkció: 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

21. Feladat ellátási helyei: 

Székhelye: Napsugár Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4. 

Tagintézményei: 
Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája 

6400 Kiskunhalas, Magyar u.16. 

Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája 

6400 Kiskunhalas, Átlós u.21. 

Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája 

6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.12. 

Telephelye: nincs 

22. Engedélyezett férőhelyek száma: 
Napsugár Óvoda Ady Endre Utcai Tagóvodája 

  76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős  csoportszoba) 

Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája 

  48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba) 

Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája 

  66 óvodai férőhely ( 2 db. 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba) 

- Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája 

  51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)  

23. Vagyon feletti rendelkezés: 

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

24. Feladat ellátási helyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:  
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.              3665hrsz.,  

6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.               2264/1 hrsz., 

6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.                   078/59.hrsz., 

6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.           2234 hrsz.,  

25. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
A székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint 

intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz. alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 
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ingatlan a rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21. sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 

m2 ingatlan a rajta található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12. sz. alatti 2234 hrsz.-ú 

2982 m2 ingatlan a rajta található 343 m2 nagyságú épülettel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a 

rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja 

a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre 

álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

26. Az intézményvezető kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 

előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos 

feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, 

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2013. július 24-én kelt 229/2013 

Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete  54/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Kiskunhalasi Napsugár Óvoda, Ady E. u. 4. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

55/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Bóbita Óvoda -módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát 

módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. 

július 24-én 230/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 

bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 18. pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelően 

változik. 

Az alapító okiratban a 20. pont az alábbi pont változik: 

Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete      

55/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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56/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Bóbita Óvoda -alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

2. Rövid neve: Bóbita Óvoda 

3. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. 

4. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység   

5. Szakágazati száma (TEÁOR): 851020 Óvodai nevelés 

6. Működési területe: Az intézmény az óvodai nevelés feladatának 

ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§ 

(3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 

Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 

területe a fenntartó által meghatározott felvételi körzet 

szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 

településről is fogadhat gyermekeket.  

7. Törzskönyvi száma: 541565 

8. Típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény  

9. OM azonosítója: 202318 

10. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

11. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

12. Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

13. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

14. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

15. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

16. Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

17. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

18.  Alaptevékenységei: 
Óvodai nevelés, ellátás  

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő 

Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  

Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

Óvodai intézményi étkezés 

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
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M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás  

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke 

számára 

- Munkahelyi étkeztetés 

19. Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt 

szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 

nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.  

20. Kormányzati funkció:  
• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 

22. Feladat ellátási helyei: 

Székhely: Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

Tagintézménye: 
Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2. 

Telephelye: nincs 

23. Engedélyezett férőhelyek száma: 
Bóbita Óvoda 

318 óvodai férőhely (4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba) 

Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 

87 óvodai férőhely (3 db  29 fős csoportszoba)  

 

24. Feladat ellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:  
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.         4730/21 hrsz., 

6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2                    630/1 hrsz. 

25. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint 

intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 

ingatlan a rajta található 444 m2 épülettel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény 

a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 

használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az 

intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni.  

26. Vagyon feletti rendelkezés: 
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

27. Az intézményvezető kinevezése: 
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 

megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos 

feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  
Közalkalmazotti jogviszony, 

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2013. július 24-én kelt 230/2013 

Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

 

Gyovai István  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

57/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Százszorszép Óvodák- módosító 

okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító okiratát módosító 

okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Százszorszép Óvodák, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. 

november 29-én 252/2012.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 

bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
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Az alapító okiratban a „Gazdálkodási besorolása” törlésre kerül. 

Az alapító okiratban „Alaptevékenység szakfeladatai” a következőkre változnak: 

Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete     

57/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

58/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Százszorszép Óvodák- alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító okiratát az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

 

 Intézmény neve: Százszorszép Óvodák 

 Rövidített neve: Százszorszép Óvodák 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2. 

 Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerinti tevékenység   

 Szakágazati száma (TEÁOR): 851020  Óvodai nevelés 

 Működési területe: Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

49.§ (3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. 

Működési területe Kiskunhalas város közigazgatási 

területe a fenntartó által meghatározott felvételi 

körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az 

intézmény más településről is fogadhat gyerekeket. 

 Törzskönyvi száma: 541576 

 Típusa: Óvoda 

 OM azonosítója: 027567 

 Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Alapító neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Működtető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 Alaptevékenységei: 
Óvodai nevelés, ellátás  

Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő 

Óvodai intézményi étkeztetés  

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés  halmozottan hátrányos gyermekek számára 

Munkahelyi étkeztetés  

 Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad 

kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem 

akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést. Ez 

vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

 Kormányzati funkció:  

• 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

• 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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• 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

• 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 Feladat ellátási helyei: 

székhelye: Százszorszép Óvodák 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2. 

tagintézménye: 
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

telephelye: nincs 

 Engedélyezett férőhelyek száma: 
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda 

76 óvodai férőhely (21,25 és 30 fős csoportszoba) 

Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája 

135 óvodai férőhely (24,25,25,30 és 31 fős csoportszoba) 

 Feladat ellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 
6400 Kiskunhalas Vasút u.2.                              4758 hrsz., 

6400 Kiskunhalas Szabadság tér 3.                    2170 hrsz., 

 Feladatellátást szolgáló vagyon: 

A székhelyén lévő 4758 hrsz.-ú 1745 m2 ingatlan a rajta található  270 m2 épülettel, valamint 

intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabadság tér 3.sz. alatti 2170 hrsz.-ú 2479 m2 

ingatlan a rajta található 555 m2 épülettel. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény 

a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon 

használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az 

intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni.  

 Vagyon feletti rendelkezés:  
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 

vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

A bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató 

munkát, mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is. 

 Az intézményvezető kinevezése: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 

pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 

feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 

 Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  
közalkalmazotti jogviszony,  

a Munka Törvénykönyve hatálya alá jogviszony 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Százszorszép Óvodák 2012. november 29-én kelt 252/2012. Kth. 

sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 58/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 
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Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

59/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Martonosi Pál Városi Könyvtár – 

módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi 

Pál Városi Könyvtára alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 25-én 43/2012.Kth. sz. határozatával 

kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a „Gazdálkodási besorolása” törlésre kerül. 

Az alapító okiratban „Szakfeladatai” a következőkre változnak: 

Kormányzati funkció:  

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás 

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 
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105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete     

59/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

60/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámának kiegészítése (Martonosi Pál Városi Könyvtár – 

alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi 

Pál Városi Könyvtára alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

 

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi 

Pál Városi Könyvtára 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 
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Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A 1997.évi CXL. Törvény 

Szakágazati száma (TEÁOR): 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  

Működési területe: Kiskunhalas Város 

Törzskönyvi száma: 542133 

Az alapító okirat száma:  

Típusa: Városi könyvtár 

OM azonosítója:  

Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 

Alap tevékenysége   
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

Könyvtári szolgáltatások  

Könyvkiadás 

Egyéb kiadói tevékenység 

Könyv-kiskereskedelem  

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

M.n.s. Egyéb szórakoztatási tevékenység 

M.n.s. Mindenféle m.n.s. Szabadidős szolgáltatás  

Kulturális képzés 

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

Foglalkoztatást elősegítő képzések 

Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

Szakmai továbbképzések 

Kötelező felkészítő képzések 

Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményi vállalkozói tevékenységet nem folytat. Szabad 

kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja. 

Kormányzati funkció:  

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás 

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

 

Feladatellátást szolgáló vagyon: a székhelyen lévő 4889 hrsz. 4232 m2 ingatlan, a rajta található 
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868 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

eszközök. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a könyvtári feladatok ellátására szabadon 

használhatja. 

Vagyon feletti rendelkezés:  
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 

veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe 

A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni 

 

Az intézményvezető kinevezése: A könyvtár igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános 

pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról  (továbbiakban:Kjt.) és a 

végrehajtásáról, egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet, 

valamint az  1997. évi CXL. Tv. a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári  ellátásról és a 

közművelődésről alapján. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  

Közalkalmazotti jogviszony,  

a munka törvénykönyve alá tartozó jogviszony 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 

Könyvtára 2012. április 25-én kelt 43/2012. Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 60/2014. Kth. .sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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61/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése (Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje- módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által 2013. október 26-án 287/2013.Kth. sz. határozatával kiadott alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 12. pont (Gazdálkodási besorolása, jogköre) törlésre kerül, a további 

pontozás ennek megfelelően változik. 

Az alapító okiratban a 14. pont az alábbiakra változik: 

Kormányzati funkció:  

104030 Gyermeke napközbeni ellátása 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete     

61/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 
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Mészáros Ágnes intézményi referens 

Városi Bölcsőde, Május 1. tér 3/A. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

62/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése (Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje- alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéje 

2. Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A 

3. Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993.évi 

III. törvény és a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

4. Szakágazati száma (TEÁOR): 889110 Bölcsődei ellátás  

5. Működési területe: Kiskunhalas Város 

6. Törzskönyvi száma: 633138 

7. Típusa: Bölcsőde 

8. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- 

testülete 

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

10. Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

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

12. Alaptevékenységei: 
Bölcsődei ellátás  

M.n.s egyéb személyi szolgáltatás  

Munkahelyi étkeztetés 

 

Kiegészítő tevékenységei: 
Baba-mama Klub működtetése 

13. Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de 
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szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. Bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az 

nem akadályozza az intézményben folyó munkát. 

14. Kormányzati funkció:  

      104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

 

15. Intézményegységei: nincsenek 

16. Engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő (5 bölcsődei csoport kialakításával)  

17. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon: 

6400 Kiskunhalas Május 1. tér 3/A  2254 hrsz., 

18. Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 

lévő,  2254 helyrajzi számú 1760 m2 ingatlan a rajta található 770 m2 épülettel. A feladatok 

ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. 

19. Vagyon feletti rendelkezés:  
A Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni. 

A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

20. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-

testülete bízza meg. 

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról (Továbbiakban: Kjt.) és a 1997. évi 

XXXI. tv a Gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyer) 

alapján 

21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:  

Közalkalmazotti jogviszony,  

a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2013. 

október 26-án kelt 287/2013. Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 62/2014.Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Városi Bölcsőde, Május 1. tér 3/A 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

63/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése (Thorma János Múzeum- módosító 

okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma 

János Múzeuma alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Alapító okiratot módosító okirat 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án 90/2013.Kth. sz. határozatával 

kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okiratban a 7. pont törlésre kerül. 

A 3.2 pont az alábbiakra változik: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói: 

082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064   Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. február 27-től a törzskönyvi nyilvántartással 

történő bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete      

63/2014. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

Gyovai István 

polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

64/2014. Kth. 

Intézmények kormányzati funkciószámainak kiegészítése (Thorma János Múzeum- alapító 

okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma 

János Múzeuma alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe: 
 

Neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

 

Rövid neve:  Thorma János Múzeum  

 

 

Székhelye:  Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. sz. (hrsz.: 4652) 

 

Telephelyeinek neve és címe: 

Múzeumi Raktár: Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz. 

Tájház: Kiskunhalas, Marx tér 1. sz., (hrsz.: 324) 

Szélmalom: Kiskunhalas, Kölcsei u. 22. sz. (hrsz.: 1051) 

Boróka Civil Ház (Babó Villa): Kiskunhalas, Kossuth u. 21. sz. (hrsz.: 4816) 

 

2. A költségvetési szerv közfeladata: 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL törvény (továbbiakban Kult. tv.) 37/A. §., 42.§. és 46 §-ai alapján gondoskodik a 

kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, 
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megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, és publikálásáról, valamint 

kiállításokon és más módon történő bemutatásáról a közművelődési és közgyűjteményi 

feladatok ellátásáról. 

A költségvetési szerv tevékenysége: 
 

3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

3.1.1  Gyűjtőterületén gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos 

feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről. 

 

3.1.2 Közreműködik a kultúráért felelős miniszter területi feladataink ellátásában. 

 

3.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói: 

 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064  Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

 

 

3.3 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

 

910200 Múzeumi tevékenység 

 

3.4 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 

Kiskunhalas város és a környező települések közigazgatási területe: Tompa, Kelebia, 

Kisszállás, Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana Harkakötöny, 

Imrehegy, Pirtó, Tázlár. 

 

Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas 

Hősök tere 1. sz. 

 

6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 
 

Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

Irányító szerv székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

 

Fenntartó szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Fenntartó szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 
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7. A költségvetési szerv szakmai besorolása: területi múzeum 

 

A területi múzeum a Kult. tv.-ben meghatározott feladatok egységes ellátásának intézménye. 

 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője a területi múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A területi múzeumigazgatót a 

Korm. rendelet 7.§ alapján Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat 

kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, 

továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

A Kult. tv. 46.§. (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak 

visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 

 

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tarozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási 

szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 
Bács-Kiskun Megyei Múzeumszervezeteket 

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 

ZÁRADÉK 

 

Jelen alapító okirat 2014. február 27-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

2013. március 28-án kelt 90/2013. Kth. sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 64/2014. Kth. sz 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2014. február 27. 

 

 

Gyovai István  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

10 j napirendi pont 14:26:46  

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az interpellációs válaszok és vizsgálatuk 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Az SZMSZ-ük 39. §.-ának módosítása látszik szükségesnek. Lehetne ezt a dolgot 

gyakorlatiasabban intézni, például lehetne lehetőség az igen, nem válasz helyett rövid 

megjegyzést, indoklást fűzni a válaszhoz. Vagy más, életszerűbb megoldások és 

elképzelhetőek. Vitassák meg a javaslatokat, építsék be. Szabályozni kellene, hogy mi van 

abban az esetben, ha mind képviselő, mind az ügyet tárgyaló bizottság elutasítja a választ. 

Jelenleg semmi nem történik. Felelős megnevezése is elképzelhető, mert sok esetben nagyon 

szerteágazik egy probléma. A lakosság jobban érezné azt, hogy a hivatal van őérte, ha egy-

egy ügy mellé segítő módon felelős lenne megnevezve. Pozitív válasz esetén is előfordul, hogy 

halasztódik a dolog, például a Szathmáry és Bajcsy-Zsilinszki utcák közötti árok ügye, ami 

nagyon régóta húzódik. Több pozitív válasz, hozzáállás van mindenki részéről. A lakosság is 

nagyon pozitívan áll hozzá, s mégsem történik semmi, holott a lehetséges belvíz miatt szükség 

lenne a megoldásra még interpelláció nélkül is. Van sok ehhez hasonló példa. Komolytalan 

válaszok is előfordulnak esetenként. Lehetne másként, életszerűbben intézni, erre tesz most 

javaslatot. A részletekről nem kell most vitát nyitniuk, majd csak a következő fordulóban, 

amikor ismét eléjük kerül. Kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot.  

 

Kérdések 14:28:26  

 

Hozzászólások  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Erre az interpellációra azért volt szükség, mert már évek óta nem működik az 

interpellációban kért munkák megvalósítása, még döcögve sem. Gyakorlatilag azért született, 

mert egy mondat hiányzik az SZMSZ-ükből. Ez az egy mondat: amennyiben a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság nem fogadja el a választ, amikor 

odajut a bizottsághoz, akkor az interpellációs keret terhére köteles legyen a hivatal azonnal 

megrendelni a munkát és indítsa el az interpelláció megvalósítását. Ez az egy mondat 

kimaradt, így mindig körbeforognak ezek az interpellációk teljesen feleslegesen. 
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Gyakorlatilag lenne ennek megoldása, ha egy ilyen mondat benne lenne az SZMSZ-ben. Nem 

is kellene sok hókuszpókusz hozzá, csak bele kellene tenni. Valósuljon meg az az interpellált 

munka. Erre nincs benne utalás. Csak aktatologatás és bürokratikus körök előírása van 

benne. Ez teljesen elfogadhatatlan. Kérik ezt a kitételt beletenni, s akkor minden rendben lesz.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ez a képviselő-testület fogadta el a saját SZMSZ-ét, sőt emlékezete szerint az interpellációs 

válaszokkal kapcsolatban, illetve a keret felhasználásával kapcsolatban kb. egy évvel ezelőtt 

történt módosítás is, amit szintén ez a képviselő-testület fogadott el.  

Emlékezete szerint az elmúlt évben az interpellációs keretből egyetlen fillért sem használt fel a 

képviselő-testület, ami annak a következménye, hogy a képviselők nem éltek ezzel a 

lehetőséggel. Ha Képviselő úr bármit is kifogásul, legyen szíves utánanézni az iratoknak, mert 

biztos, hogy így volt.  

 

Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi) 

 

Javasolja, hogy a Polgármester úr ne csúsztasson ezekben a kérdésekben. Mindig követelték 

az interpellációkban kért munkák elvégzését és ezt folyamatosan elszabotálták.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Képviselő úrnak nincs igaza, javaslatot legyen szíves tenni. A valóság az, amit elmondott. 

 

Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi) 

 

Az a javaslata, hogy a Polgármester úr a valóságot mondja.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Nehéz kérdés. Próbál konstruktívan hozzáállni, mint az előzőekhez is. Mindenki érezte, hogy 

ez a rendszer nem működik jól és közösen alkották meg a szabályzatot. A bizottsági üléseken 

ők hozták. Sajnos azt kell mondania, hogy az ő általuk közösen meghozott, elfogadott 

szabályozásról, hogy elég bürokratikus lett, nem csodálja, hogy nem működik. Valóban jobb 

lenne egy gördülékenyebb megoldás. Azt gondolja, hogy ez azért nem lesz egyszerű kérdés, 

mert kötésben vannak a költségvetési rendeletüknél fogva. Ez nem úgy működik, hogy az egyik 

képviselő, bármennyire is jó szándék vezérli, felkel és kitalálja, hogy egy utcát burkoljanak le, 

vagy végezzenek javítási munkákat, de közben a költségvetésben nincs rá keret. Az, hogy az 

interpellációs keret mire elég, vagy mire nem, azon is sokat vitatkoztak. Egy szépségtapasz 

lehet és bizonyos kisebb léptékű dolgokat el lehetne belőle végezni. Tényleg nagyon sok olyan 

munka van, amit kisebb költségből, nagyobb odafigyeléssel el lehetne végezni. Támogatják, 

hogy próbáljanak kigondolni közösen egy olyan szabályozást, ami gördülékenyebbé teszi ezt a 

dolgot. Támogatni fogják ezt a javaslatot. Tényleg a hivatal segítségét kérik, hogy ne 

ütközzenek olyan jogszabályi dolgokba, amit senki nem szeretne. Valahogy rugalmasabbá 

kellene tenni az egyes képviselőknek ezt a keret felhasználási lehetőséget, nem elhúzódva több 

testületi ülésen, hogy a következőre bejön, indítványozza stb. Lehet, hogy ki lehetne ezt a 

keretet külön vezetve. Hangosan gondolkodik. Lehet, hogy egy képviselő jelezné egy megadott 

ügyintézőnek ezt a dolgot, ő kapásból meg tudná neki mondani, hogy van-e még kerete, 

mennyi a kerete, ez a munka kb. mennyibe kerül. Nem tudja, hogy erre van-e így lehetőség, 
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nézzék meg. gondolkozzanak együtt rajta. Semmi jónak nem elrontói. Ez egy hiátus való igaz, 

ha tudják, akkor oldják meg.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az előző, hasonló jellegű változtatásnak nemhogy ellenzője, hanem segítője volt a 

Polgármesteri Hivatal. Az előző változtatást is a képviselő-testületi tagok javaslatára tették 

meg, illetve fogadta el maga. Ennek ellenére nem történt felhasználás. Ahogy mondják, a 

határozati javaslatban az áll, hogy felkérik a Jegyzőt, az SZMSZ módosítására tegyen 

javaslatot a következő testületi ülésre. Ő viszont felkéri a képviselőket, hogy a javaslataikat 

tegyék meg. Van egy valamilyen kabarérészlet is, a Kern András szokta mondani, hogy 

elcsíptek egy levelet. Az egyik képviselő tett erre célzást. Gondolja, hogy nem a hivatalnak 

kívánta címezni, hanem Hunyadi Péter képviselőnek, de hiányos informatikai tudása által a 

hivatalba is véletlenül elküldte. Ilyen szöveggel, hogy „akár már most meg lehetne fogalmazni 

konkrétumokat, nehogy a jegyző egy-két bagatell, általuk elfogadhatatlan javaslattal elhúzza 

a rendelet módosítását is. Adjunk neki támpontokat hol és hogyan kérjük a változtatásokat.” 

Ezt írta Nagy Róbert képviselő Hunyadi Péter képviselőnek. Gondolja, hogy sokan mások is 

megkapták. Nem biztos, hogy a Képviselő úr a hivatalba is be akarta küldeni ezt a levelet. Az 

ő javaslata nagyon pozitív véleménye szerint, mert a képviselőknek kellene ezzel kapcsolatban 

javaslatot tenni. A képviselők és a lakosság igényeiről van szó, s ez a hivatal azért van, hogy a 

lehető legegyszerűbben kielégítse. A módszereket a képviselőktől kérik megfogalmazni.  

 

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Azt hiszi, hogy jó néhány javaslatot tettek már ennek érdekében, de sajnos nem történt semmi. 

Az interpellációkra adott válaszokat Polgármester úr írja alá személyesen. Polgármester úr 

felel azért, hogy elvégzik ezeket a feladatokat, vagy nem. A képviselők nem a két szép szemük 

miatt kérik ezek megvalósítását, hanem egy lakóközösség, egy utca, vagy egy lépcsőház jogos 

kérelmét viszik Polgármester úr és a testület elé. Polgármester úr megadja rá a választ 

írásban, az aláírásával, mégsem történik megoldás, tehát a feladatokat nem végzik el. Az 

interpellációs keret felhasználásával kapcsolatban Polgármester úr azt mondja, hogy nem 

használták el. Neki konkrétan volt egy-két lehetősége. Behívták a főosztályra, s mondták, hogy 

interpellációs kerete terhére ezt meg tudják csinálni. Azt mondta, hogy akkor legyen, csinálják 

meg. A mai napig nincs megcsinálva, s a közterületen nincs kihelyezve például ezért 

lámpatest. Ne haragudjanak, a XXI. században évekig, vagy hónapig húzódik egy-egy dolog 

megoldása. Egy-egy lakóközösség, vagy lakóterület világítás nélkül van már régóta, holott ezt 

kötelező feladata lenne az önkormányzatnak megoldani. Miért húzzák az időt, miért 

tologatják? Mégegyszer jelzi, hogy Polgármester úr aláírása van az interpellációs válasz 

alján. Polgármester úr felelős azért, hogy megvan-e csinálva valami egy kérelem alapján, 

vagy nincs, ebben a városban. Sajnos nagyon nagy része, az esetek 80 %-a nem oldódik meg. 

Nincs lebetonozva, nincs az árok mélyítve, kitakarítva olyan helyeken. Tudják, hogy nekik kell, 

de ahol a lakó 90 éves néni nem tudja megoldani, s kérik, akkor sincs elvégezve. Nincs 

felrakva a buszmegálló teteje, már fél éve beázik. Egyszerűen agyrém, nem tudnak már mit 

kitalálni. 

Ki döntötte el azt, hogy az ő interpellációs keretéből mégsem lehet megoldani a lámpatest 

kihelyezését? A mai napig nem kapott rá választ, s nincs kihelyezve. Azóta is sötét az az 

utcarész, ott bűncselekménynek, zaklatásnak, bárminek ki lehet téve az ott élő és megoldás 

sincs a dologra. Meddig várjanak még a megoldásra? Nemcsak ő, aki az interpellációját 
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beadta, hanem az ott élő lakóközösség is. Lehet, hogy ez a módosítás, amit képviselőtársa 

beadott, esetleg megoldást talál majd rá. Üljenek le közösen és találjanak rá megoldást, mert 

ez tarthatatlan, hogy a városban nem működik jóformán semmi.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Bármelyik bizottság, vagy bármelyik képviselő a költségvetés betartásáért, a városi pénzügyi 

helyzetéért semmiféle felelősséggel nem rendelkezik. A kizárólagos felelősség a polgármester 

felelőssége a város pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Az elmúlt években nem véletlen, hogy 

az ilyenfajta tételek –az előbb beszélték az adósságaikat, pénzügyi helyzetüket- nem kerültek 

megfogalmazásra a költségvetésükben, viszont elmondaná, hogy ebben az évben ismét van 

közvilágításra 1,2 millió Ft a költségvetésben. Bízik benne, hogy az ilyenfajta problémákat 

ezzel már át tudják hidalni.  

Az interpellációs kérdések, illetve az azokra adott válaszok tekintetében véletlenül sem akarja 

hasonlítani Kiskunhalas Város Önkormányzatát a Parlamenthez, vagy bármelyiküket egy 

miniszterhez, de gondoljanak bele, hogy a Parlamentben számtalan alkalommal van, amikor 

nem fogadják el a miniszternek, vagy a felelős személynek a válaszát. Akkor mi történik? 

Tessék ezt végiggondolni. Az önkormányzat ilyen szempontból sem különbözik a Parlamenttől. 

Az egyértelmű felelősséggel az első számú vezető kell, hogy megküzdjön. Az ő felelőssége, 

hogy bizonyos költségvetési tételeket, amelyek nem kötelező feladatok, mennyire szorít meg. 

Az elmúlt évek sajnos erről szóltak. Bízik benne, hogy az elmúlt évek szigorú gazdálkodását 

követően ez évtől már nem lesznek ilyen kényszerű intézkedések.  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1798  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:41:31 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 
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 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

65/2014. Kth. 

Az interpellációs válaszok és vizsgálatuk 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a hatályos 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló rendelet módosítására tegyen javaslatot a következő testületi ülésre az interpellációk 

hatékonyabb feldolgozásának, és számon kérhetőségének érdekében.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Hunyadi Péter képviselő 

Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

11 j napirendi pont 14:41:38  

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Megyei Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A Megyei Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozást Kecskemét Megyei Jogú 

Város kezdeményezte önkormányzatuknál, ő küldte meg azt a társulási megállapodást, amit az 

előterjesztés mellékleteként csatoltak. Ez egy jó lehetőség az önkormányzat számára a 

turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek bővítésére. Annyit szeretne még hozzátenni, hogy a 

társuláshoz való csatlakozás az önkormányzati törvény értelmében minősített többséggel 

hozott döntés.  

 

Kérdések 14:42:51  

 

Hozzászólások  

 



76 

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1799  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:43:04 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

66/2014. Kth. 

A Megyei Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata csatlakozik a Magyar Zarándokút Önkormányzati 

Társuláshoz. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, jelen előterjesztés mellékleteként beterjesztett 

társulási megállapodás rendelkezéseit, magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és 

elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 

hozzájárulást biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa: 

Dr. Zombor Gábor polgármester, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Kőszegi Zoltán polgármester, Dabas Város Önkormányzata 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

12 j napirendi pont 14:43:13  

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás a Thorma János Múzeum NKA pályázatához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 14:43:28  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1800  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:43:42 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 
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 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

67/2014. Kth. 

Hozzájárulás a Thorma János Múzeum NKA pályázatához 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Thorma János Múzeum 

pályázatot adjon be a NKA Könyvkiadás Kollégiuma által meghirdetett „könyvkiadási 

tevékenység 2014. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek 

létrehozására” pályázatra, Szűcs Károly: Diószegi Balázs monográfia, valamint Nagy Czirok 

László: Lótenyésztés a Kiskunságon című könyvek megjelentetésére. 

A Képviselő-testület a Diószegi Balázs monográfia megjelentetéséhez az önerőt biztosítja. 

A Nagy Czirok László: Lótenyésztés a Kiskunságon című könyv megjelentetéséhez a 2014-es 

költségvetésben önerőt nem biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Csendes Ildikó, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatója 

Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

13 j napirendi pont 14:43:46  

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Thorma János Múzeum 2013. évi beszámolójának, valamint 2014. évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:44:05  

 

Hozzászólások  
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Halász Balázs képviselő: 

 

A bizottsági ülésen jelen volt az Igazgató úr, akitől kérdezte, hogy van-e raktár, ami esetleg 

máshol van, külterületen. Sejtette, hogy még mindig működik a Rekettye iskolában az a 

raktárhelyiség. A költségvetésük arra nem tett külön pénzforrást, hogy annak a tetőszerkezetét 

megjavítsák, így szeretné kérni, hogy amennyiben lehetőség van rá –ezt ott is elmondta-, ezt a 

raktárt a városban lévő önkormányzati ingatlanban próbálják elhelyezni. Nemcsak azért, mert 

7 km-re van a várostól, s ha valamilyen eszközt be kell hozni, akár kiállítási tárgyként, hanem 

rendszerességgel ki kell oda menni, függetlenül, hogy a biztonsági berendezés jól működik. 

Véleménye szerint találnának a városban olyan helyet, ahol ez az anyag elhelyezhető lenne és 

kell biztonsággal tudnák figyelni azt.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ebben az évben első alkalommal 12,5 millió Ft-os felújítási alapot határoztak meg a 

költségvetésben. Bízik benne, hogy a múzeum részéről az igény, illetve majd konkrétan a 

kivitelezés is teljesülni fog.  

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

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1801  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:45:41 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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68/2014. Kth. 

A Thorma János Múzeum 2013. évi beszámolójának, valamint 2014. évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Thorma János Múzeuma 2013. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját, jelen 

előterjesztés 1.sz. melléklete szerint. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Thorma János Múzeuma 2014. évi munkatervét, jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

14 j napirendi pont 14:45:44  

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:46:00  

 

Hozzászólások  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A könyvtár állományának szanálására szeretne rákérdezni. Ez valamilyen módon van-e 

rögzítve, követve, vagy utánanézhető-e, hogy milyen könyveket selejteztek le a könyvtárban?  

Előzetes lehet-e erről tudni? Mikor volt ilyen állományapasztás, van-e erről lista, 

megismerhető-e? Megfelel-e a szabályoknak, hozzáférhető-e a lista a nyilvánosság számára 

előzetesen? Előfordulhat-e az, hogy a kutatók számára fontos, helyi jelentőségű szakkönyv 

kidobásra került pusztán azért, mert senki nem veszi igénybe? Kevésbé jár kézen-közön, mint 

egy népszerű regény, de ugyanakkor pótolhatatlan és fontos a város számára.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Emlékezete szerint a kérdéseire a bizottsági ülésen már választ kapott, de egyébként körükben 



81 

 

van Erhardt Györgyi igazgató, akit felkér a konkrét válaszadásra. Eddig olyan kérdések 

hangzottak el, amelyekhez abszolút szakmai ismeretre van szükség.  

 

Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója: 

 

Ahogy Képviselő úr is mondta, természetesen az nem történhet meg, hogy egy olyan kiadványt 

kidobjanak, amit a helyismereti gyűjteményükben fontosnak tartanak. Ez az SZMSZ-ükben is 

benne van, s benne van a gyűjtőkörükben, hogy ez egy fontos feladat számukra. Ilyen nem 

történhet meg.  

Az állományapasztásnak is megvannak a törvényi feltételei, amit mindig betartanak. 

Természetesen utána lehet nézni, hiszen a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetébe 

mindig beküldik az apasztásról szóló jegyzőkönyveket. Itt megtalálható, de természetesen ők is 

megőrzik az irattárban. Bárki érdeklődik, sok évre visszamenőleg nagyon szívesen 

megmutatják.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Köszöni, úgy gondolja, hogy kielégítő volt a válasz.  

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a könyvtár 2014. évi munkatervének 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1802  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:48:40 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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69/2014. Kth. 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Martonosi Pál Városi Könyvtára 2014. évi munkatervét, jelen előterjesztés melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Erhardt Györgyi igazgató, Martonosi Pál Városi Könyvtár 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

15 j napirendi pont 14:48:44  

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:49:00  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1803  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
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 Ideje:2014.febr.:27 14:49:14 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

70/2014. Kth. 

A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A Bölcsőde 2014. július 7-től 2014. augusztus 1-ig zárva tart. Nyitás 2014. augusztus 4-e 

hétfő. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Garas Edit intézményvezető, Városi Bölcsőde, Május 1. tér 3/A 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

16 j napirendi pont 14:49:18  

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A VOKE Művelődési Ház ingatlanának megigénylése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Gyovai István polgármester: 

 

A városi főépítész és Osztályvezető úr megtekintette az épületet. Nagy Róbert képviselő  azt is 

javasolta, hogy a padlásteret feltétlenül nézzék meg. Jelenti ez is megtörtént, lapos tetős 

épületről van szó. Molnár Nándor osztályvezető ismerteti a szemrevételezést. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság kérésének megfelelően 

Tóth Péter főépítésszel február 26-án bejárást tartottak. Az ott történt megállapításokat 

szeretné ismertetni.  

Az épület általános műszaki állapota korának megfelelő. Az általános avulás és természetes 

elhasználódás mellett valamennyi területen tapasztalható a jó gazda gondosságával, bár 

szűkös anyagi keretek között végzett karbantartás. Az épületen azonnal vagy középtávon 

szükségszerűen javítandó szerkezeti károsodás nem tapasztalható. A későbbi állagromlást 

megelőzése érdekében rövid távon (1 éven belül) elvégzendő beavatkozás a déli homlokzatot 

és a tető egy részét benövő borostyán kiirtása és az ereszcsatorna illesztési hézagainak 

tömítése és a telek délkeleti részén felhalmozódott hulladék elszállítása, a terület rendezése, 

ezek becsült költsége 200-400 eFt. A tetőt benövő borostyán alatt eltakart tetőszigetelési 

hibák lehetnek, de ezek legfeljebb kis területre korlátozódnak. A működés ezen munkák 

elvégzését követően évi pár százezer forintos karbantartási keretből a jelenlegi szinten 

hosszútávon biztosítható, ezt eddig is a VOKE biztosította. Az épület fűtése önálló 

gázellátással korszerű kazánnal és megfelelő vezérléssel megoldott, az épületgépészeti 

rendszerek középtávon fejlesztést nem igényelnek (vis maior esetek természetesen 

előfordulhatnak) Felújítás keretében középtávon (1-3 éven belül) célszerű a homlokzaton 

meglazult vakolat javítása nagyságrendileg 100 m2 felületen. 

Ezt eredményezte a bejárás. Még annyit szeretne elmondani, hogy a Vasutasok Országos 

Közművelődési és Szabadidő Egyesülete által hozzájuk eljuttatott szándéknyilatkozatban az 

áll, hogy önkormányzati tulajdonba kerülés esetén változatlan formában működteti tovább az 

ingatlant. Az ingatlanüzemeléssel, -működtetéssel és más egyéb rendeltetésszerű használattal 

kapcsolatos költségeket megállapodásban vállalni fogják az ingatlan tulajdonba kerülését 

követően.  

 

Kérdések 14:53:07  

 

Hozzászólások  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

A Halas TV nézőinek kedvéért mondja, hogy a VOKE nem mond senkinek semmit, de népszerű 

nevén a MÁV SZAKI épületről van szó, akkor mindjárt a helyére tudják tenni, hogy melyik 

épületről vitatkoznak, vagy beszélgetnek itt most.  

Megjegyzi, hogy a Polgármester úr elég cinikus felhanggal kezdte a hozzászólását, vagy a 

bevezetőjét. Az egy szokások szófordulat, hogy a pincétől a padlásig meg kell vizsgálni egy 

ilyen épületet. Ezzel visszaélni, hogy Nagy Róbert képviselőt nevetségessé tenni ezzel a 

padlással, nem kellett volna megtenni. Méltánytalan volt. 
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Gyovai István polgármester: 

 

Ismét egy nagyon értékes hozzászólást kaptak. Ezúton is köszönetét fejezi ki. A cinikus 

kifejezést meglehetősen sűrűn alkalmazza Képviselő úr. Legyen szíves az alkalmazás körében 

önmagára is vonatkoztatni.  

További hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1804  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:54:45 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

71/2014. Kth. 

A VOKE Művelődési Ház ingatlanának megigénylése 

 

H a t á r o z a t  

 

1 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 

kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet 

vagyonkezelésében lévő Kiskunhalas, belterület 5749/18 helyrajzi számon felvett, kivett 

kultúrház megnevezésű, 913 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, 

különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és civil szervezetek 

programjainak, működési helyszínterének biztosítására kívánja felhasználni. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 5749/18 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 5749/18 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Szórád-Czakó Erzsébet elnök, Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

17 j napirendi pont 14:54:49  

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Megállapodás orvosi rendelő bérbevételéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 14:55:13  

 

Hozzászólások  
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Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1805  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 14:55:29 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

72/2014. Kth. 

Megállapodás orvosi rendelő bérbevételéről 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Dr. Bús és Társai Kft.-vel  

kötendő, 2017. december 31. napjáig érvényes  – kettő orvosi rendelő bérleti 

szerződésére vonatkozó - megállapodás aláírására, - visszamenőlegesen – 2014. 

január  01. napjával.  

 

2. A bérbevett egy orvosi rendelő és kiegészítő helyiségei bérleti díját 16.000,- 

Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg.   

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Simon István szociálpolitikai csoportvezető  

Dr. Bús Imre és Társai Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Dózsa Gy. u. 4/a 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

18 j napirendi pont 14:55:33  

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezetének 

kérelme 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Nagy Péter képviselő: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azért nem javasolja 

elfogadásra az előterjesztést, mert nem tisztázott, hogy ki terhelnek a fenntartási költséget. 

Erre nem tudott választ adni az előterjesztő, s emiatt aztán nem tudott dönteni a bizottság.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Véleménye szerint az előterjesztés egyértelműen tartalmazza, hogy ezek a költségek kit 

terhelnek. Egyébként a beszélgetés és a vita során is elhangzott, hogy a rezsiköltség a bérlőt 

fogja terhelni. Emlékezete szerint az is elhangzott, hogy pusztán árammal kapcsolatos 

közműköltség merülhet fel a megjelölt épületben, hiszen más egyéb közműszolgáltatás 

pillanatnyilag nincsen. Az valóban nem hangzott el, hogy ez a szervezet országosan és így 

Halason is a szervezetével az önhibájukon kívül, illetve szociálisan rászorult embereken 

igyekszik segíteni ruha, tartós élelmiszer, illetve egyéb kapcsán. Városukban közel 500 

emberhez jut el a segítség. Azon túl a Magyar Vöröskereszttel véradó alkalmakkor 

együttműködik. Tekintettel arra, hogy van már precedens arra, hogy a városban ilyen 

szeretetszolgálat kapott támogatást, ők is ugyanolyan feltételekkel szeretnének ilyen 

támogatást kapni. Ennek megfelelően tolmácsolták a polgármesterhez, rajta keresztül az 

önkormányzathoz a kérést.  

 

Kérdések 14:57:50  

 

Hozzászólások  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Nemcsak a rezsi átvállalása jött szóba a bizottsági ülésen, hanem az is, hogy örülnek neki, 

támogatandó, hogy karitatív tevékenységet is végez a Hit Gyülekezete. Nagyon sok szükség 

van a városban minél több szervezet részéről. Viszont az is elhangzott, hogy más feltételekkel 

dolgozik a Hit Gyülekezete, mint a történelmi egyházak. Gazdasági alapon szerveződnek, s 

ezért egy olyan javaslat is elhangzott, hogy ne térítésmentesen, hanem valamilyen térítésért 



89 

 

adják ezt a helyiséget ennek a gyülekezetnek. A történelmi egyházaktól eltérő körülmények és 

gazdasági lehetőségek között dolgoznak.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A Hit Gyülekezete épp olyan államilag elismert egyház, mint a történelmi egyházak. A 

pénzügyi körülményeik megítélése véleménye szerint nem az ő feladatuk. Legfeljebb 

feltételezésekről beszélhetnek. A történelmi egyházaknak biztos benne, hogy jóval több 

temploma van, mint a Hit Gyülekezetének. Sokféle összehasonlítási szempont lehet. Neki az a 

véleménye, hogy nem ezek a mértékadóak. A mértékadó az, hogy olyanok számára teljesítenek 

szolgálatot, akik rászorulnak. Itt nem arról van szó, hogy melyik egyház milyen gazdag, vagy 

sem, hanem arról, hogy a rászorulók igenis részesüljenek ezekben az adományokban. Ehhez 

most az egyház egy helyiséget kér, amit mással azonos feltételek mellett, a rezsiköltségek 

viselésével nyújtanának nekik. Bízik benne, hogy a képviselő-testület ehhez a formához 

hozzájárul, épp úgy, mint a Máltai Szeretetszolgálat esetében 2-3 hónappal ezelőtt.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Csak egy apró észrevétel. A képviselő-testület határozatáról ne Balog Gábor értesüljön, 

hanem Bodor Rita, aki a tagszervezet vezetője. Tévesen van írva.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Köszönik a helyesbítést. 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a helyiség használatba adásához való 

hozzájárulásról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1806  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Távol 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Tart. 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:00:53 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 11 91,67% 73,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 8,33% 6,67% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 
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 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

73/2014. Kth. 

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezetének kérelme 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) 

Kiskunhalasi tagszervezete részére, a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. sz.  alatti 

ingatlant, 2014. március 15. napjától 2014. december 31. napjáig térítésmentesen 

használatba adja. 

 

2 A bérlet időszakában a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi 

tagszervezete az ingatlan közüzemi költségeit viseli. A szerződés lejártakor az 

ingatlant az átadáskor dokumentált állapotban adja vissza. 

 

Határidő: 2014. március 15. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete, Szathmáry S. u. 2. 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

19 j napirendi pont 15:01:01  

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 9.200m2 többletterület megszerzésére vonatkozó kérelem 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:01:20  

 

Hozzászólások  
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Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1807  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:01:32 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

74/2014. Kth. 

Az Ipari Parkban 9.200 m2 többletterület megszerzésére vonatkozó kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 6028 

hrsz alatti 34.114 m
2
 nagyságú területből megosztást követően kialakuló 21.200 m2 nagyságú 

részének a Hungarian Stage Rental Kft. (6400 Kiskunhalas, Vadkerti u. 1.) részére 500.-

Ft+ÁFA/m2 vételáron történő eladásához. A vételár első, 1.000.000.-Ft+ÁFA kezdő részletét 

vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti. Vevő a vételár további részletét a 6028 

hrsz alatti ingatlan területrendezési munkálataival teljesíti a Városgazda Zrt.-vel egyeztetett 

mértékben és értéken. Ezen munkálatokat a munkaterület átadást követő 3 hónapon belül 

elvégzi. A megvalósítandó tereprendezési munkálatok értékén felül fennmaradó összeget vevő 

2018. december 31-ig öt részletben, minden év november 30-i esedékességgel megfizeti. A 

tereprendezési munkák értéke az Önkormányzat jóváhagyása és teljesítésigazolása alapján 

számolható el. A terület birtokba adásával és művelés alóli kivonásával kapcsolatos költségek 

a vevőt, a terület megosztásával kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. 
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A Képviselő-testület megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. A szerződésben rögzíteni 

kell, hogy az Önkormányzatot öt éves időtartamra megilleti a terület befizetett vételáron 

történő visszavásárlásának joga, amennyiben vevő a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

Visszavásárlás esetén vevő jogosult az Önkormányzattal egyeztetett értéknövelő beruházások 

értékének meg térítésére. 

 

2. A Képviselő-testület a 299/2013. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Halasi Városgazda Zrt. , Bem u. 1. fsz. 15. 

Hungarian Stage Rental Kft. 6400 Kiskunhalas, Vadkerti u. 1. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

20 j napirendi pont 15:01:36  

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Vízmű Klub hasznosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:01:48  

 

Hozzászólások  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Erről a testület már régebben döntött, március 28-án, hogy a Vízmű Klubot megvásárolja. 

Tudniuk kell róla, hogy 1996-ban került a Délvízhez, majd onnan a Halasvíz Kft. vásárolta 

meg ezt az épületet. Most tudnák odaadni a Halasthermál Kft. irodájának. Hogy a bérleti 

díjat megspórolják, az biztos így van. Sokat rá kell költeni erre a tető nélküli irodára, illetve 

klubra ahhoz, hogy valóban úgy nézzen ki, ahogy egy irodának megfelelő. Bútorokat kell 

venni. Minden, amit ott van, azt a vízműtől bérlik. Véleménye szerint nem fölösleges döntés, 

vagy kidobás ez, hisz végre talán idén tud a Halasthermál Kft. olyan helyzetbe jutni, hogy tud 

talán fejleszteni, picit előrébb lépni, annak ellenére, hogy közel 20 %-ban egy idegen személy 

van bent a társulásban. Egy kicsit meg van kötve a város keze a pályázati lehetőségekkel, s 

egyéb beruházásokkal kapcsolatban.  
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Gyovai István polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1808  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:03:21 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

75/2014. Kth. 

A Vízmű Klub hasznosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Nagy Szeder utca 1. szám, 2524/6 hrsz alatti 

ingatlanon álló egykori Vízmű Klub épületét a Halasi Városgazda Zrt. a Halasthermál Kft. 

számára történő használatba adással hasznosítsa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Halasthermál Kft., Nagy Szeder u. 1. 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

21 j napirendi pont 15:03:25  

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kerékpár-kölcsönzési pontok területbiztosítására kötendő együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Néhány szóban ismertetni, mert nyilván a most kiosztott anyag hátterét nem ismerik, nem is 

ismerhetik. Körülbelül egy héttel ezelőtt kerestet meg egy soltvadkerti vállalkozó személyesen, 

illetve levélben is azzal, hogy hosszú évek óta –ha jól emlékszik, 4-5 éve- működteti 

Soltvadkerten azt a kerékpárkölcsönző rendszert, amivel szerinte nagyon sokan 

találkozhatnak Soltvadkert központjában, illetve a Büdös tó partján, ahol telephellyel 

működik. Ennek az alapja az volt, hogy évekkel ezelőtt az önkormányzattal kötött 

megállapodás értelmében, illetve egy kerékpárgyártó cég hozzájárulásával 20 kerékpárt 

vásároltak rendkívül kedvezményes áron. Így indították el ezt a vállalkozást. Számára 

rendkívül meglepő az, hogy egy alföldi kisvárosban, ahol véleménye szerint minden 

háztartásban legalább két bicikli található, egy ilyenfajta kerékpár-kölcsönző rendszer 

nemcsak, hogy működik, hanem gazdaságosan és ezek szerint nyereségesen. Az egy héttel 

ezelőtt történt megkeresésből, illetve a testületi előterjesztés mellékletét képező levélből is azt 

derült ki, hogy már nemcsak Soltvadkerten, hanem Kecelen és Bócsán is megkötésre került 

egy hasonló szerződés. Ez a szerződés azt tartalmazza, hogy az illető vállalkozó az 

önkormányzatoktól kér olyan területet –nyilván elsősorban turisztikailag jobban látogatott 

területről van szó- ahol a szolgáltatáshoz szükséges kerékpárokat, illetve annak a tárolóját 

elhelyezik. Ezt a tárolót, illetve a kerékpárokat is csak nyári időszakban üzemelteti, tehát 

június elejétől augusztus végéig. Az ezt megelőző, illetve ezt követő időszakban azonnal 

leszereli, eltávolítja, tehát a közterületen nem marad lényegében semmilyen nyoma.  

A vállalkozó azonkívül, hogy teljesen saját költségén üzemelteti a rendszert, vagyis semmilyen 

hozzájárulást nem kér az önkormányzattól, azt is vállalja, hogy önkormányzati igény esetén 

akár az önkormányzat tagjai, vagy vendégei számára alkalmanként ingyen biztosítja ezeket a 

kerékpárokat. Véleménye szerint ez egy rendkívül gáláns felajánlás. Maga is szívesen 

kerékpározik, de igazság szerint ritkán kerül rá sor. Biztos benne, hogy többen élnek ezzel. 

Kétségtelen, hogy ez a fajta szolgáltatás elsősorban a turizmust, a turisztikai szolgáltatásokat 

javítja. Röviden végiggondolva magát a rendszert, úgy hiszi, hogy a kiskunhalasi 

vállalkozások érdekeit nem befolyásolja, illetve nem korlátozza. Az illető vállalkozó, ahogy 

már mondta, Kecelen és Bócsán hasonló szerződéseket kötött, igénybe véve az elmúlt években 

a megnevezett településeken létesült kerékpárhálózatot is. Tulajdonképpen ez a 

kezdeményezés arról szól, hogy ezt a szolgáltatást kiterjeszti Kiskunhalasra is. Maga is 

tapasztalja, hogy számos városlakó, illetve turista rendszeres alkalmakkor fogja a kerékpárját 

és átmegy egy soltvadkerti fagylaltozásra, vagy akár még távolabbra is. Ennek most lesz egy 

olyanfajta alapja, hogy magát a kerékpárokat is igénybe lehet venni. Az által ismert 

szolgáltatási tarifák rendkívül alacsonyak és kedvezőek. Biztos benne, hogy nagyon sokan 
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igénybe veszik. A vállalkozó arra kérte, hogy a testület elé hozza be ezt az előterjesztést, 

ugyanis egy fejlesztéssel kívánja a három településen megvalósuló fejlesztést kivitelezni, 

amihez banki hitelt kíván igénybe venni. Az önkormányzati támogatások, illetve a szerződés 

jóváhagyása szolgálja ezeknek a hiteleknek az alapját. Miután Kecel és Bócsa településekkel 

már megkötötte ezt a szerződést, a lehető leggyorsabban kíván eljárni Kiskunhalas esetében is 

egy csomagban érvényesítve ezt.  

Egy kérdés maradt függőben ebben a megállapodás tervezetben, hogy hol jelöljék ki ezeket a 

helyszíneket. Szóba került több helyszín is. Akár a strand és bejáratának környéke, akár a 

Csipkeház, vagy a vasútállomás környéke. Számos erre alkalmas hely mutatkozik. A 

rendelkezésre álló rövid idő miatt azt javasolja, hogy a megállapodás elfogadását követően 

egy mellékletben rögzítsék ezeket a helyszíneket, amire a pénzüggyel és városfejlesztéssel 

foglalkozó bizottságot javasolja. A következő ülésén foglalkozzon a kérdéssel és fogadja el.  

 

Kérdések 15:09:42  

 

Hozzászólások  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Örülne neki, ha a kerékpáros közlekedést jobban pártolnák Kiskunhalason, hiszen a K-Ny-i 

kerékpárút tervei az asztalfiókban vannak esztendők óta. Egy nyúlfarnyi szakasza a 

városközpontban talán megvalósul, de hát a többi szakaszáról szó sincs, pedig nagy hiátus a 

városban. Most már jó lenne, ha komolyan venné a hivatal is azt a nagyon régi kérésüket, s 

megvizsgálná, hogy valóban minden egyirányú utcából ki kell tiltani a szembe kerékpározást, 

s nem lehetséges-e olyan utcákat kijelölni, ahol a kerékpárosok közlekedését megkönnyítenék 

egyéb utcákban is akár felfestéssel, akár egyéb módon. Azt mondja, hogy Halas várost még 

inkább kerékpárosbaráttá kellene tenni, hiszen majdnem minden második halasi biciklizik a 

városban.  

El kellene azt érniük, hogy a gyerekek az iskolákat, felnőttek az intézményeket biztonságos, 

kerékpároknak kijelölt utakon is meg tudják közelíteni, s a szülők jó szívvel elengedhessék a 

gyerekeiket az iskolákba kerékpárral is, nem aggódva. Reméli, hogy egy ilyen nagyobb fokú 

felülvizsgálat fog történni a közeljövőben a város kerékpározhatósága érdekében.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Valamennyi esetben, amikor a lakosság részéről ilyen igény jelentkezik –az elmúlt 

hónapokban ennek tanúi is voltak-, eleget kívánnak tenni. A konkrét esetben a Kárász utcán 

hozzá is járult a képviselő-testület a forgalommal szembeni kerékpározáshoz. Ha ilyen igény 

van, akkor a hivatal munkatársai, illetve a szakértők ezt megvizsgálják, s igyekeznek 

kielégíteni őket. 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1809  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 
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Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:12:48 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

76/2014. Kth. 

Kerékpár-kölcsönzési pontok területbiztosítására kötendő együttműködési megállapodás 

jóváhagyása 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Grósz Sándor egyéni vállalkozóval kerékpár-

kölcsönzési pontok területbiztosítására kötendő együttműködési megállapodást az alábbiak 

szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottságot a megállapodás mellékletének jóváhagyására. 
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPDÁS 

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., képviseli: 

Gyovai István polgármester) a továbbiakban : Önkormányzat, 

másrészről 

Grósz Sándor egyéni vállalkozó (Székhely: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 42., nyt.sz.: 

21314716), a továbbiakban: Vállalkozó 

között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

Jelen megállapodás megkötésének előzményei és céljai 
 

Együttműködő felek, tudomással bírnak arról, hogy Soltvadkert Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő Vadkert Komszolg. Kft. (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. szám, mint 

üzemeltető) és a Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. (1211 Budapest, Duna 

lejáró7.) között 2010. április 30. napján együttműködési megállapodás jött létre Soltvadkert 
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városnak a „Schwinn-Csepel közösségi kerékpár programban” való részétele érdekében. E 

megállapodás értelmében a Schwinn-Csepel Zrt. térítésmentesen átadott 20 db, felnőtt 26-os 

kerékpára megállapodásban részletezett felszereltséggel, azzal, hogy a Vadkert Komszolg. 

Kft. kerékpár-kölcsönzési rendszert üzemeltet. Az együttműködési megállapodásban 

foglaltaknak mindkét fél maradéktalanul eleget tett. A kerékpár-kölcsönzési rendszer 

beindításában és működtetésében jelentős szerepe volt jelen megállapodásban együttműködő 

fél Grósz Sándornak, aki a Schwinn-Csepel Zrt-vel kötött megállapodás alapján jelenleg is 

szervizel kerékpárokat.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata kiemelt célnak tartja a kerékpár-közlekedés fejlesztését és 

támogatását, az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálást. E célok elérése 

érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja a kerékpár-kölcsönző rendszer 

példájának kiskunhalasi elterjesztését és hozzájárul ahhoz, hogy Grósz Sándor egyéni 

vállalkozó Kiskunhalas  településen kerékpár-kölcsönző állomást alakítson ki és működtessen. 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalási és kötelezettségei 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy e megállapodás alapján kölcsönzési 

pont kialakításához helyet biztosít a Vállalkozó részére a megállapodás 1. számú 

mellékletében megjelölt helyeken, továbbiakban telephelyen. 

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a telephelyen évente június 1-től 

augusztus 31-ig ingyenesen tárolja a kerékpárokat. Ennek érdekében elvi hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a telephelyén a z Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján és 

kivitelben a Vállalkozó tárolót létesítsen az előzőekben írt időszakra, melyet a köztes 

időben el kell bontania. 

A kerékpár-kölcsönző tevékenységgel kapcsolatban a telephelyeken elhelyezett 

reklámtábla után az Önkormányzat díjat nem számít fel, azonban minden más tevékenység 

reklámozása után – így a kerékpárszerviz után is – a Vállalkozó az Önkormányzat 

rendeletében meghatározottak szerint díjat köteles fizetni.  

 

Grósz Sándor egyéni vállalkozó kötelezettségei 

 

Vállalkozó kötelezettséget vállal a Schwinn-Csepel Zrt-től megvásárolt kerékpárokkal 

Kiskunhalas Város területén kerékpárkölcsönző üzemeltetésére, határozatlan időre.  

A telephelyen elhelyezésre kerülő kerékpártároló tervét megvalósítás előtt jóváhagyásra 

előterjeszti az Önkormányzatnál . 

Vállalkozó köteles szezonvégtől (augusztus 31.) szezonkezdetig (június 01.) a telephelyről a 

kerékpárokat a tárolóval együtt elszállítani. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy alkalomszerűen az Önkormányzat, vagy vendégei 

számára térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a kerékpárokat évi 50 órás időkeretben. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kerékpárkölcsönző tevékenységet a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások betartásával végzi.  

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kerékpárkölcsönző tevékenységét 

bármely okból meg kívánja szüntetni, erről előzetesen tájékoztatja az Önkormányzatot. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt – átolvasás és értelmezés 

után – helybenhagyólag aláírtak.  

 

Határidő: azonnal 

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

 

Tóth Péter főépítész 

Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet vezetője 

Grósz Sándor, 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 42. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

22 j napirendi pont 15:12:52  

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A lakossági járdaépítés 2014. évi támogatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:13:15  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1810  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:13:30 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 
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 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

77/2014. Kth. 

A lakossági járdaépítés 2014. évi támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2014. évi támogatásának 

mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg: 

- új betonjárda építésére                                                      3.000,- Ft/m
2 

- térkőből épített járda építésére                                          3. 500,-Ft/m
2 

A járda építése engedély alapján végezhető, melyet a járási hivataltól be kell szerezni. 

A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás megadása 

után biztosítható, valamint az elkészülés sorrendjében a költségvetésben biztosított keret 

erejéig vehető igénybe. 

Járdaépítési támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmezőnek az önkormányzattal 

szemben ne legyen adóhátraléka, és azt igazolja. 

A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Meggyesi József közútkezelő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

23 j napirendi pont 15:13:35  

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes 

elismerése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ezt sem tárgyalta egyetlen bizottság sem, ugyanis az elmúlt napokban rendkívül intenzív 

tárgyalássorozat volt a kérdéssel kapcsolatban. Végülis tegnapelőtt a Pénzügyi, Költségvetési, 
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Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülését közvetlenül megelőzően volt az a kistérségi 

ülés, ahol egy egyértelmű döntés született. Ez az alapja a jelenlégi előterjesztésnek, amit 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző készített, aki első alkalommal köszöntenek a 

képviselő-testületi asztalnál.  

 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző:  

 

Összefoglalná az előterjesztést, mert később került eléjük. Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap által kiadott közlemény nyomán készült ez az előterjesztés. Ennek a célja 

a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszakra való felkészülés és az ehhez 

kapcsolódó területalapú szerveződés. A 2014-2020 közötti időszakra létre kell hozni területi 

szerveződésű egységeket, amelyeket úgy neveznek, hogy helyi akciócsoportok. Helyi 

akciócsoport kizárólag egyesületi formában működő szervezet lehet. A kritériumok és az 

alkalmasság megvizsgálása után felvették a kapcsolatot az Emberi Értékekért 2005 

Egyesülettel, akik vállalták ezt a feladatot. A megadott határidőn belül jelentkeztek is az 

irányító hatóságnál egy kötelező nyilvántartásba vételi eljárást elindítva. Ezen a héten, ahogy 

Polgármester úr is elmondta, összehívták a kiskunhalasi járás településeinek vezetőit. A 

vezetők ezen az ülésen 9 igen (egyhangú) szavazattal elfogadták az új járási alapú területi 

szerveződést és kinyilvánították csatlakozási szándékukat az Emberi Értékekért 2005 

egyesülethez a 2014-2020 közötti tervezési időszakot illetően, s az ehhez kapcsolódó 

feladatokban való együttműködést. Ezt a döntést azonban valamennyi település képviselő-

testületének határozattal meg kell erősíteni.   

 

Kérdések 15:16:13  

 

Máté Lajos képviselő: 

 

Miért pont ezzel az Emberi Értékekért 2005 Egyesülettel vették fel a kapcsolatot? Felvették-e 

a kapcsolatot más egyesületekkel? Milyen kiválasztási szempontok vezérelték az ügyintézőket, 

amikor megkeresték ezt az egyesületet?  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ahogy elhangzott, kedden volt az a kistérségi ülés, amit megelőzően több polgármesterrel 

folytatott ez ügyben személyes megbeszélést a múlt héten. Valamennyi megbeszélésen rögzített 

azt, hogyha bármilyen javaslatuk van, azt nagy tisztelettel fogadják. A maga részéről, de úgy 

gondolja, hogy a kistérség többi önkormányzata részéről elfogadták volna azt, ha bármilyen 

más településről jön egy tapasztalatokkal rendelkező egyesület. A kistérségben bárhol ennek 

az egyesületnek a telephelyeit, vagy irodáit elfogadták volna kijelölni. Ilyenfajta javaslatok 

nem érkeztek. A bejelentési határidő február 21. volt. Rendkívül gyors menet volt. Az irányító 

hatóság február 6-án bocsátotta közre azt a közleményt, amiben lényegében egy újfajta 

szempontrendszer alapján meghatározta azt, hogy lehetőség szerint járási szinten alakuljanak 

meg az akciócsoportok, amelyek az elmúlt években még lényegében három járást összefogva 

léteztek, illetve működtek. Az irányító hatóság közleményét követően kb. egy hét múlva 

következett az a megyei tájékoztató, ahol egyrészt a megyei elnök, másrészt a megyei 

önkormányzat fejlesztési irodájának vezetője adott tájékoztatást az irányító hatóság 

elvárásairól. Ezt követően egy nappal bocsátotta ki a meghívóját a kiskunfélegyházi központú 

Kiskunok Vidékéért Egyesület egy taggyűlésre, ahol az újfajta szempontok megvitatásra 

kerültek volna. Hangsúlyozza, hogy ez volt február 13-án. Február 14-én került sor a 
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kistérségük ülésére, ahol nem volt napirend, de tárgyaltak az ügyről. A jelenlévők 

valamennyien amellett foglaltak állást, hogy Kiskunhalas és körzete önállóan alakítson 

akciócsoportot, s lépjen ki a jelenlegi rendszerből. Valamennyi polgármesternek azok a 

tapasztalatai, ami alapján a jelenlévők kivétel nélkül ezt a lépést fontolgatták. Egyet is 

értettek. Ezt követően, ahogy említette, még két polgármesterrel beszélt a kistérségből. 

Összességében a 9 polgármesterből 7-tel sikerült egyértelműen végigbeszélni az eseményeket, 

illetve az álláspontokat. Valamennyien azt mondták, hogy a kiskunfélegyházi hármas 

összekötött térségből Kiskunhalasnak ki kell lépnie. Ezzel párhuzamosan érzékelhetővé vált az 

is, hogy a majsai kistérség a maga részéről hasonló lépést fontolgat. Ezt követően február 19-

én került sor erre a kiskunfélegyházi ülésre, ahol az ülést vezető Kapus Krisztián 

polgármester, illetve a munkaszervezet vezetőjének érvrendszerét helyben elfogadva, bár 

számára meglepő módon a jelenlévők arra szavaztak, hogy mégiscsak arra szavaztak, hogy 

maradjon együtt a három térség.  

Volt azonban, ahogy említette, egy február 21-i határidő, aminek az elmulasztása a 

lehetőségek beszűkülését jelentette volna. Épp ezért kockáztatta meg azt a lépést, hogy egy 

egyesületet mindenképp be kell jelenteniük. Ahogy az imént elmondta, a többi polgármester 

részéről egyetlen javaslat sem hangzott el. Valamennyien ismerik azt az egyesületet, amit ez 

az előterjesztés tartalmaz, megnevez. Szakmailag valamennyien úgy ítélik meg, hogy alkalmas 

a feladatra, sőt az elmúlt években, évtizedben számos projektben együtt dolgoztak az 

egyesülettel és jó eredménnyel.  

A kistérségi ülésük, ahogy említette, tegnapelőtt délelőtt volt. Az egyesület elnökének 

jelenlétében a 9 polgármester egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja az egyesületet. Ahogy 

a határozati javaslatuk szól, az egyesülettel együttműködve kívánja megalapítani az 

akciócsoportot, illetve a 2014-2020 közötti időszakban élni a LEADER adta lehetőségekkel 

ebben a konstrukcióban.  

Most értek a mai naphoz. Az elmúlt napokban tudomása szerint többszöri tárgyalást követően 

tudja tájékoztatni a testületet arról, hogy Kiskunmajsa részéről nem szűnt meg a korábban 

már jelzett kilépési szándék. Ott a még érintett 6 önkormányzat nem döntött. Arra várnak, 

hogy Kiskunhalason milyen döntés születik. Amennyiben ők mennének hamarabb és 

kitartanak az álláspontjuk mellett, akkor földrajzilag megszűnik az az egység, ami viszont 

alapszempont az akciócsoport működésében. Amennyiben Kiskunmajsa és körzete 

egyértelműen megerősíti a korábbi álláspontját, akkor az a helyzet állhat elő, s Kiskunhalas 

fenntartja a Kiskunfélegyházához való csatlakozás szándékát, akkor félő, hogy a rendszer 

szétesik és helyrehozhatatlan károkat szenved. Március 5-tel lezárul az az időszak, amikor 

ennek a rendszernek a megállapításáról a képviselő-testületek dönthetnek, vagy bármilyen 

lépést tehetnek. Amennyiben március 5-tel bárki nem foglalja el ebben a rendszerben az 

előírásoknak megfelelő helyzetét, akkor félő, hogy a 2014-2020 közötti időszakban a LEADER 

programból egyetlen pályázattal sem részesülhet, nem lévén tagja a rendszernek. Úgy hiszi, 

hogy nagyjából sikerült választ is adnia, illetve összefoglalnia a történetet. Elnézést, hogy 

hosszú volt.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Nem tudja, hogy helyesek-e az információi, s ez egy teljesen helyzet, ami Kiskunhalas 

szempontjából megint csak nem egy kívánatos szempont. Kiskunfélegyháza nemcsak 

külterülettel, hanem belterülettel is jogosult a LEADER pályázatokra? Ezt eléggé 

nehezményezi, mert Kiskunhalas csak a külterülettel maradt benne továbbra is. Ez a program 

igazán nem nekik szólt, hanem a környező kisebb településeknek. Ha jól tudja, Kiskunhalasról 

nagyon kevés pályázat ment be. Valóban igaz ez a hír, hogy Kiskunfélegyháza teljes területtel 
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benne van? Nem lett volna lehetőség, hogy Halas is bekerüljön ebbe a dologba? Gondolja, 

hogy emiatt lehet a polgármesterek részéről ez a szándék, hiszen akkor Kiskunfélegyháza 

túlsúlya annyira erőteljes lesz,  hogy azt a nem túl nagy arányt, amit a kiskunhalasi kistérség 

képviselt, még jobban rontaná.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A hír igaz, Kiskunfélegyháza belterületével is élvezheti ezt a pályázati rendszert, tehát 

pályázhat belterületi projektekkel is. Ezáltal valóban megváltoznak az arányok. Alapvetően 

nem ebből a megfontolásból szavazott a kistérség 9 polgármestere az önállósodás mellett. Azt 

kell mondania, minden különösebb részlet nélkül valamennyien azt rögzítették, hogy 

Kiskunfélegyháza földrajzilag is messze van. Az ügyekre közvetlen rátekintés sem lehetséges. 

Kétségbe nem vonva Kiskunfélegyháza és az ottani munkaszervezet jó szándékát, sokan azt 

fogalmazták meg, hogy bizony az elmúlt években Kiskunhalas és kistérsége nem olyan 

arányban kapott pályázati támogatásokat, mint amilyen arányban Kiskunfélegyháza 

hozzájutott. Kiskunhalas részéről meglehetősen kevés pályázat ment be. Igazából a külterületi 

igények nem jelentek meg olyan szinten. Ez a vélemény nem a részéről hangzott el, hanem 

olyan települések részéről, akik viszont pályázni kívántak, s nem sikerült nekik.  

 

Nagy Péter képviselő: 

 

Ezt az egyesületet ki képviseli? Milyen székhellyel dolgozik? Nincs semmilyen információjuk 

erre.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Körükben tartózkodik Kiss Barnabás úr az egyesület elnöke. Kéri, hogy néhány szóban 

próbálja meg összefoglalni az egyesület paramétereit, tevékenységét.  

 

Kiss Barnabás Emberi Értékekért 2005 Egyesület elnöke: 

 

Egyesületük, ahogy a neve is mutatja, 2005-ben alakult. Kiskunhalasi székhellyel alakult és 

azóta is itt tevékenykedik. A jelen előterjesztés tárgyát képező projekttel gyakorlatilag 

foglalkoztak. Alapvető céljuk a kiskunhalasi kistérség településeinek térségfejlesztése, illetve 

annak elősegítése. 2007-2010 között Kiskunhalason helyi vidékfejlesztési irodát működtetett 

egyesületük.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Akinek van kérdése az Elnök úrhoz, az most tegye fel.  

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Szeretné megkérdezni, hogy milyen eredményességgel működtek és mennyi pénzt sikerült 

lehozni erre a vidékre? 

 

Kiss Barnabás Emberi Értékekért 2005 Egyesület elnöke: 

 

Azt elmondaná, hogy ők nem döntöttek pályázatokról. Tanácsokat adtak a hozzájuk betérő 
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ügyfeleknek. Abból a szempontból véleménye szerint folyamatosan eredményesen működtek. 

Minden beszámolójuk elfogadásra került. Ahhoz nem volt jogkörük, hogy ide pénzt 

juttassanak a helyi, vagy térségi pályázóknak.  

 

Hozzászólások  

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Itt a helyi akciócsoport kialakításával kapcsolatban a következő időszakra egy eléggé érdekes 

násztánc indult meg az utóbbi két évben. Valóban nagyon rövid az időszak, hogy 

meghatározzák, hogyan és miként szeretnék ezt az időszakot lefedni. Elhangzottak itt bizonyos 

félelmek. Szerinte attól nem kell tartaniuk, hogy Kiskunfélegyháza beletenyerel a levesükbe, 

ha benne maradnak az eredeti felállásban, hiszen nemcsak az a szűrő létezik, hogy 120 

fő/km2-nek kell lennie a népsűrűségnek, hanem a 10 ezer főnél nagyobb települések a 

belterületi lakossággal nem tudnak pályázni. A kiskunfélegyházi résztől tartani, hogy 

Kiskunfélegyháza belterülete bezavar a képbe, véleménye szerint nem kell. Attól sem kell 

tartaniuk, hogy két szék közé ülnek, hiszen a program kapcsán nem maradnak fehér foltok. 

Minden település valamelyik településhez előbb-utóbb hozzá lesz rendelve. A pályázati 

lehetőségeik adottak lesznek. Ha önálló kistérségi szerveződést kezdenek el kialakítani, annak 

látniuk kell azt az oldalát is, hogy mennyibe fog kerülni a működtetése ennek a rendszernek. 

Egy ilyen három kistérségből álló rendszernek a működtetése éves szinten 40 millió Ft-ot ölel 

fel, amit maga a pályázati rendszer megfinanszíroz, de ezt utólag teszi. Ha újabb rendszert 

szeretnének kialakítani, akkor ennek megfelelően a finanszírozást bele kell tenni. Ez 

Kiskunhalas esetében nem is jelentene akkora tragédiát, de a kistérség többi tagjának, ahol 

lakosságszám arányosan kellene hozzájárulni a működtetéshez, igen. Nem a hagyományos 

kistérségi értelemben, ahol Kiskunhalas jelentős súllyal elviszi a költségek nagy részét, hanem 

egy olyan tekintetben, ahol Kiskunhalas csak egy háromezres kategória egy tizenkilencezres 

mezőnyben. Ott ők csak 10-15 %-ot visznek el. A többit a kistérség többi településének kell 

felvállalnia. Nekik ez szerinte sokkal komolyabb feladat.  

Azt javasolja, hogy maradjanak a régi, bevált egyesületnél, s fogadják el azt, amit korábban 

már a polgármesterek is megtettek az egyesület közgyűlésén és ne kezdjenek el külön utakat 

keresni, hanem maradjanak a Kiskunok Vidékéért Egyesületnél. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A polgármesterek utolsó álláspontja az volt, ami a jelenlegi határozati javaslatban van, s a 

kistérség valamennyi polgármestere így hagyta ezt jóvá.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Reflektálva Alpolgármester úr szavaira, elmondja, hogy a lakosságarányos hozzájárulásnál 

teljesen mindegy, hogy külön egyesületben vannak, vagy nincs külön munkaszervezetük, azt 

hozzá kell adni. Ez nem egy indok. Ha benne vannak a Kiskunok Vidékéért Egyesületben, vagy 

új egyesületbe mennek bele, ugyanúgy hozzá kell ehhez a dologhoz járulni. 

Azt gondolja, ahogy említette is, sajnálatos módon csak külterülettel vannak benne. Kellett 

volna egy kis lobbi, hogy Halas bekerüljön belterülettel. Azért mondja, hogy ez az egész dolog 

nem nekik lett kitalálva. A környező polgármesterek jobbnak látták, hogy külön menjenek. 

Gondolja, hogy nem véletlenül született ez a döntés. Véleménye szerint az ő döntésüket 

tiszteletben kell tartaniuk. Ez a program kimondottan minél alacsonyabb szintre lehelyezett 
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döntést igényel. Ezért a kormányzati szándék az volt –amit biztosan ismer Alpolgármester úr-, 

hogy ezeket levitték egészen 20 ezer főig, hogy minél kisebbek legyenek. A tervezés a 

következő EU-s ciklusban járási szinteken zajlik. Az egész megyei tervezést át kellett alakítani 

járási szintre éppen azért, mert ez az alapegység. Nem véletlen az, hogy ezt támogatják. 

Megérti Kiskunfélegyházát, hogy neki az lenne jó, hogy minél nagyobb terület felett 

diszponáljanak. Érti ezt a dolgot. Nekik az-e az érdekük, hogy mások döntsenek, vagy a saját 

járásuk polgármesteri és szervezetei? Teljesen mindegy, hogy ki az egyesület. Az egyesületbe 

belépnek az önkormányzatok, a helyi vállalkozók és a civilek. Ők saját maguk döntenek. Azt 

gondolja, hogy az önrendelkezés minél alacsonyabb szintre van lehelyezve, a pénzosztás, 

annál igazságosabb tud lenni. Sokkal logikusabb döntés lenne, ha külön mennének. Az biztos, 

hogy egy új rendszert kellene kialakítani, ami nehézségekkel jár egy másikhoz képest.  

Az is érdekes helyzet lehet, ha most elül ez a vita és megszakadnak a földrajzilag egységes 

területek. A körülöttük lévő önkormányzatok például egy másik egyesülethez tartoznak és ők is 

egy másikhoz. Nem tudja, hogyan fog kinézni, hiszen földrajzi egység is kell. Ezért van az, 

hogy a rendelet is azt mondja, hogy járási szinten kellene ezeket a dolgokat kezelni és járási 

polgármesterek egységes akaratával kerüljön kialakításra a dolog. Ha megy valaki, akkor 

mindenki menjen járási szinten, vagy pedig maradjon. Mégegyszer mondja, hogy sajnos 

Halasnak nem egy nagy tétel ez a LEADER fejlesztés, inkább a többi településnek nagy. A 

többi településen élőknek az az érdekük, hogy saját maguk döntsenek, ne pedig más a fejük 

felett.  

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Az előző felvezetése zárásaként szeretne egy módosító indítvánnyal élni. Az eredeti határozati 

javaslat szerint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 

Kiskunok Vidékéért Egyesülettel való együttműködési szándékát a Leader helyi 

akciócsoportok tekintetében a 2014-2020 közötti ciklusban.  

Ami elhangzott, arra annyit tudna reflektálni, hogy nem a működési kiegészítésekre gondolt, 

hanem a működési forrás megfinanszírozására. Amikor elindul az egyesület, akkor nekik a 

működésre be kell rakni a pénzt, mert ez utófinanszírozott. Többnyire több hónapon keresztül 

a béreket, a bérleti díjakat az önkormányzatoknak kell összedobniuk. Persze utána, amikor a 

pénzek leérkeznek, akkor ez visszajön, de akkor már megint meg kell finanszírozni pár 

hónapot. Ilyen tekintetben jelent ez most forráselvonást az önkormányzatok tekintetében.  

Azt gondolja, hogy pont amiatt, mert az egyesületek fel vannak töltve az önkormányzatokkal, a 

civilekkel, nem kell attól tartaniuk, ha ebben az egyesületben maradnak, elesnek bármilyen 

forrástól. Egyszerűen oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő időszakban azok a civil 

szervezetek, akik tudnak pályázni, pályázzanak. Bízzanak benne, hogy sikeres lesz a történet.   

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kiskunfélegyháza örömmel vállalja ezt a finanszírozást, amitől ők most félnek. Ennek megvan 

az oka. Ha Kiskunfélegyháza örömmel tudja vállalni és vinni tovább a három térség pénzügyi 

elosztó szerepét, akkor úgy gondolja, hogy a maguk részéről is vállalható ez a feladat, mégha 

kisebb mértékben is. A rendszer 100 %-ban támogatja a munkaszervezet működését. Valóban 

utólagosan, de ez egy rövid idő alatt helyre tud állni. Számára nem elhanyagolható szempont 

az, hogy egy ilyenfajta munkaszervezet felállításával nemcsak új munkahelyet teremtenek, 

hanem olyan fiataloknak adhatnak munkát, akik belátható időn belül, néhány hónap, vagy év 

alatt olyan szintre jutnak a pályázatok kezelésében, ami mos pillanatnyilag ebben a városban 

legfeljebb a Széchenyi Irodában tapasztalható. Bár ott sincsenek pillanatnyilag pályázatok. 
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Ebben a rendszerben sem lesz ebben az évben pályázat. Várhatóan 2015-ben indulnak be 

ismét a LEADER pályázatok. Addig viszont van idejük és lehetőségük arra, hogy a saját 

irodájuk felállítsák és felkészítsék a szükséges szakembereket.  

Dózsa Tamás Károly képviselőnek kell a leginkább ismernie a kiskunfélegyházi rendszert 

belülről, mert az önkormányzatuk, illetve a polgármester megbízásából valamennyi ülésre ő 

jár, s részt vesz a döntéshozatalban.  

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Úgy beszéltek az elmúlt percekben erről a történetről, mintha új dolog lenne, vagy valamilyen 

csoda kerülne megint kialakításra. Közel 10 éve működik ez a rendszer és Kiskunhalas is 

része ennek. A kiskunhalasi önkormányzat, a kiskunhalasi civilek, vállalkozók. Korábban 

kistérségről, most már járásról beszélnek, járási vállalkozók, járási civilek. Együtt, ahogy 

elhangzott már itt többek szájából. Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járása 

adja ezt a Kiskunok Vidékéért Egyesületet. Az alapszabálya ennek az egyesületnek véleménye 

szerint jól szabályozott. Jól szabályzott abban, hogy a három térségben működő 

önkormányzat, vállalkozás, vagy civil szféra is arányosan képviselteti magát, olyannnyira, 

hogy az egyesület 9 fős elnöksége úgy van kialakítva, hogy a három térség három vezetője. 

Néhányan itt a teremben és az asztal körül ennek az egyesületnek a születésénél is ott voltak. 

Pontosan tudják, hogy ez egy korrekt gondolkodás volt. Néhai Ficsór József Kiskunfélegyháza 

polgármestere és dr. Várnai László, Kiskunhalas volt polgármestere voltak a szülőatyjai 

ennek az egyesületnek, s ennek az iránynak. Ahogy Polgármester úr is mondta, az elmúlt 

években az ő megbízásából az egyesület munkájában rendszeresen részt vett az elmúlt 

években. Azt kell mondania, hogy korrekten, a döntéseket jól előkészítve történtek a döntések 

is. Azt gondolja, hogy azt mondani, kevés pénz érkezett, szinte semmi, a 10 évből az elején 

valóban gyengén muzsikált a halasi térség. Rendkívül sok munkával sikerült egy kicsit javítani 

ezen. Nem az ő érdeme ez, hanem leginkább a sajtóé. Az elmúlt év második felében került 

nyolc téma kiírásra a LEADER fejlesztési lehetőségekben, s a térségbe került 95.538.744 Ft. 

Azt gondolja, hogy a kicsihez, vagy a semmihez képest 100 millió Ft-os emelkedés elég 

jelentős. Azt mondani, hogy ez semmi, leginkább az információ hiányát jelzi. Érthetetlen 

számára az, hogy egy jól működő rendszert fel akarnak bomlasztani és Halasról mindig 

jellemzően szembemenni az árral. Nem biztos, hogy célszerű és eredményes. Ezt ő a maga 

bőrén is megtanulta, mint helyi politikus.  

Azt javasolja a járásuknak, hogy ne próbáljon önálló utakat keresni és megvalósítani, hanem 

Alpolgármester úr javaslatát támogassák. Mégegyszer mondja, az, hogy ennyi pénz érkezik a 

térségbe, az nem az ő hibájuk, s nem az egyesületben működők hibája. 

Ez nem az ő hibájuk, hanem a pályázat kiírója általában jogszabályban, rendeletben 

szabályozza a kiírás feltételeit. Mindannyiuk számára ismeretes, hogy ma már minden 

ponthoz kötött, mindenféle pozitívum, ami egy pályázat tekintetében a pályázó részéről 

számba vehető. Ez alapján kerül rangsorolásra. A másik fontos eleme a rendelkezésre álló 

keret, ami pályázható. Ha az kifogy, akkor addig tart. Azt gondolja, hogy egyetlen szavazatuk 

van, ezt a rendszert megpróbálni egyben tartani. Az érdekeiket eddig is igyekezett képviselni a 

térségből, de az a feladatuk, hogy a helyi civileket, vállalkozókat, ha lesz majd a 2015-ös évtől 

kezdve újra lehetőség pályázni a LEADER körben, akkor minél többen pályázzanak, s amit 

csak lehet, az hozzák ide.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A 100 millió Ft nagyon szépen csengő szám, de a kistérségi ülésen elhangzott egy másik szám 
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is, ami a Kiskunok Vidékéért Egyesület honlapjáról olvasható le. Kiskunhalas és térsége az 

elmúlt években az összes támogatásnak mintegy 15 %-át kapta meg. Ez azért több, mint 

árulkodó szám.  

 

Máté Lajos képviselő: 

 

Olvasta ezt az előterjesztést. Polgármester úr elmondta az előterjesztés előtti lépéseket, 

milyen cselekmények történtek az előkészítést megelőzően. Ahogy Polgármester úr elmondta, 

tegnapelőtt délelőtt volt ez az összejövetel, annak a napnak a délutánján volt a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülése is. Sokszor pillanatok alatt 

sikerül osztós anyagként odarakni a bizottságok elé egy előterjesztést, most ez nem sikerült. 

Tegnap délután, amikor felkerült az előterjesztések listája az internetre, akkor látta ezt az 

előterjesztést. Ezt a LEADER szót véletlenül nem fedezte fel az előterjesztésben, mintha ez 

valami új program lenne. Olyan szempontból új, hogy 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési 

időszakot ölel fel. Miért pont ezt az egyesületet találták meg? Örömmel látta, hogy Kiss 

Barnabás, aki az előző ciklusban a pénzügyi bizottságban MSZP-s képviselőként vett részt, 

jegyzi. Biztos benne, hogy a szocialista kormány idején indult ez a Leader program. Elég jól 

el is híresült ez a program. Örül neki, hogy akkor sikerült jó tapasztalatokat szerezni. Nem 

véletlenül védte Jekő Attila ezt a programot. Úgy gondolja, hogy ezt inkább más vágányra kell 

helyezni. Tagadhatatlan, s elhangzott Polgármester úr részéről, hogy nagyon kevés pénzt 

hozott ez Halasnak. Valószínűleg azért, mert akkor egy másik garnitúra vitte ezt a dolgot. 

Bízik benne, hogy most egy újabb lehetőség lesz. Alapvetően gyanúval él ezzel az egyesülettel 

szemben azzal, ahogy ez az egész elő lett készítve. A kistérségi polgármesterek elé az lett 

terjesztve, hogy nincs más. Ezt az egyesületet kell nekik felkérni, mert ők egyedül a 

felkészültek. Szerinte így nagyon kockázatos lenne megváltoztatni, s egy új szervezetet 

létrehozni. Ő is azt javasolja, amit Alpolgármester úr, hogy maradjanak ott. Biztosan ki lehet 

harcolni, hogy akár egy halasi iroda is létesüljön, hogy ők is rálássanak arra, honnan és 

milyen módon lehet pénzt szerezni, s ne késsenek le semmiféle pályázati lehetőségről.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A Képviselő úr gyanújával szemben sajnos tények állnak. Az elmúlt évek eredménytelensége 

tény. Az, hogy gyanakszik bizonyos vonatkozásban az egyesülettel kapcsolatban, megjegyzi, 

hogy kilenc polgármester fogadta el ezt az egyesületet. Kilenc polgármester szakmai alapon 

fogadta el, tudva azt, ha bármi is történik, mert valamennyien tudják, hogy alig egy hónap 

múlva országgyűlési választás lesz, aminek az eredményét nehéz megmondani. Azt követően 

néhány hónap múlva önkormányzati választás lesz, hogy milyen eredménnyel végződik, nehéz 

megmondani. Most szakmai alapon kell, hogy megalapozzák ezt a rendszert. Ha nem teszik 

meg, a választások tükrében lehet, hogy sok más esély van, s nem lesz alkalmuk egymással 

beszélni, akár ennél az asztalnál, akár másiknál, mert a választók máshogy gondolják. Az 

elmúlt évek tényei átkozottul makacsak. Ezen kilenc polgármester nemhogy vitázott, hanem 

beszélte meg két nappal ezelőtt. Másfél óra megbeszélés után arról döntöttek, hogy önállóan 

kell továbbműködni. Hozzáteszi mégegyszer, hogy új állásokat létesítenének ezzel, s új 

lehetőségeket is teremtenének maguknak.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Egyetért Máté Lajos képviselővel, hogy mindig van alternatíva. Természetesen lehet a 

Kiskunok Vidékéért Egyesületben maradni, ebben biztos. A kérdés az, hogy nekik a 15 % kell, 
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vagy magasabb. Úgy van vele, ha Kiskunhalas és járása valamit a saját kezébe tud venni, 

mégha az elején nehezebb is, ezt meg kell tennie, hogy több forrás jusson és jobb lehetőségeik 

legyenek. Ő ebben érdekelt, ezért küldték ide. Nem tudja, hogy mennyire jött át, mindegy, 

hogy ki az egyesület. Az önkormányzatok és azok a civil szervezetek és vállalkozók lesznek az 

egyesület tagjai. Amit Dózsa Tamás Károly képviselő mondott, az így van. Nem azért van így, 

mert a Kiskunok Vidékéért Egyesület van, hanem jogszabály köti. Kötelező ebbe az 

egyesületbe az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak, a többieknek beszállni. Ez nem 

Kiskunok Vidékéért Egyesület sajátja volt ez a történet. Ez mindenhol így van. Az egyesület 

most nem, de egy idő után másképp nem működhet, csak ha az önkormányzatok saját maguk 

kezébe veszik a dolgot. Innentől kezdve azt gondolja, hogyha a saját önkormányzatuknak van 

saját egyesülete, ami itt helyben alakítja ki a munkaszervezetét, az sokkal jobb. Nem tudja, 

hogy tudják-e, most hol van a munkaszervezet: Jászszentlászlón. Nem Kiskunhalason. 

Kiskunhalasról egyetlen ember sincs ott ebben az irodában. Előtte Kiskunfélegyházán volt. 

Biztos benne, hogy ugyanúgy eljut az információ Kiskunhalasra és a járási térségbe, mint a 

kiskunfélegyháziba. Nem sikerült azt elérni, s tudomása szerint a jövőben sem tervezi a 

Kiskunok Vidékéért Egyesület, hogy Kiskunhalason bármilyen irodát, vagy létesítményt, 

munkahelyeket fog létrehozni. Azt gondolja, hogy egy nagy rendszerben benne maradni 15 %-

kal, úgy hogy a teljes pénz, amit lehívhatnának, itt hasznosulhatna, nem logikus döntés. 

Szerinte, függetlenül az egyesülettől, az irány az egyedüli indulás lenne. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A kilenc polgármester véleményalkotását megelőzően beszélt a megyei önkormányzat 

elnökével, Bányai Gábor úrral. Biztos benne, hogy a képviselő-testület is nagyra becsüli az ő 

szavait. Egy részét idézheti, mert abban nincs semmi különös. Más részét kevésbé. Ő azt 

mondta, hogy nemcsak hogy nincs kifogása Kiskunhalas önállósodásával kapcsolatban, 

hanem kifejezetten támogatja. Látja azt a helyzetet, ami kialakult Kiskunfélegyháza 

viszonylatában. Ezt a részét már nem idézi tőle. A kilenc polgármester állásfoglalása számára 

egyértelmű. Rajta kívül nyolc polgármester. Maga is egyetért vele. Nem kétséges, hogy a 

kilenc polgármester között igen különböző politikai vélemények voltak, vannak, sőt lesznek. 

Mégis egyetértettek abban, hogy ennek a szervezetnek így kell létrejönnie.  

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: (Ügyrendi) 

 

Nem javaslat, hanem pontosítás. Elhangzott két dolog. Van az egyesületnek halasi 

munkavállalója egy kedves hölgy személyében. A munkavégzés helye Jászszentlászló. Az 

egyesületnek szándéka van, ha az újabb 7 éves etapban is lehetőséget kap, hogy 

Kiskunhalason iroda működjön. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Döntött már róla az egyesület? 

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Beszéltek róla. A szándék az. 
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Gyovai István polgármester: 

 

Ez lehetett volna már érvényesíteni korábban.  

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Muszáj reflektálni. Polgármester úr helyett vett részt ezen rendszeresen.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Tőle elvárják, hogy érvényesítse Halas érdekeit. Azért van ott, hogy szintén ezt tegye. 

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Azért mondja, hogy ez folyamatban van. Polgármester úr is tudja, hogy nem egy egyszerű 

történet meghozni olyan döntést, aminek anyagi vonzata van.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Alpolgármester úr módosító indítványát úgy 

értékeli, hogy amennyiben nem kívánják megszavazni ezt a határozati javaslatot, akkor 

lényegében ugyanabban a helyzetben vannak, amit Alpolgármester úr kimondott. A határozati 

javaslat arról szól, hogy önállóan létrehozzák, illetve működtetik a saját rendszerüket. 

Amennyiben ezt nem szavazzák meg, akkor marad az eddigi. Nem hiszi, hogy ezt külön meg 

kell szavazni. Ez nem módosítás, hanem homlokegyenest más.  

Amennyiben a határozati javaslatról döntés születik, az egyértelmű helyzetet fog előidézni.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 

 No: 1811  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Nem 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Nem 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Nem 

Fülöp Róbert ....................................... Nem Hunyadi Péter ............................... Nem 

Jerémiás Béláné .................................. Nem Pajor Kálmán ................................ Tart. 

Máté Lajos ........................................... Nem 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:54:00 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 5 38,46% 33,33% 

 Nem 7 53,85% 46,67% 

 Tartózkodik 1 7,69% 6,67% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 
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 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elutasítva 

Határozat:  

 

78/2014. Kth. 

Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 

csatlakozni az Emberi Értékekért 2005 Egyesülethez, nem kíván részt venni az Emberi 

Értékekért 2005 Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A jobb oldalán meglehetősen sokszor hangzott el súgásként a nem szó. Látja, hogy révbe ért 

az üzenet.  

 

24 j napirendi pont 15:54:15  

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi adóztatásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:54:38  

 

Hozzászólások  
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Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1812  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:54:51 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 100,00% 86,67% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 13 100.00% 86,67% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 2   13,33% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

79/2014. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi adóztatásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2013. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ádámné Nagy Rita adócsoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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25 j napirendi pont 15:54:57  

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:55:16  

 

Hozzászólások  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Az előbbiekben is szó volt róla, hogy a szemétszállítás szüneteltetéséről, illetve az anyag 

kihozza, hogy mennyire emelkedik a szüneteltetések száma. Azért merült fel, akinek 

használatba kiadott kukája van, annak vissza kell szolgáltatnia a szüneteltetés idejére a 

telephelyre. A saját kuka marad a lakosságnál. Többen azt mondják, hogy ez visszaélésre ad 

okot. Nem tudja minden esetben a szállító, hogy szünetelteti az ott élő a szemétszállítást, vagy 

nem. A számokból is kitűnik, hogy sokszor bármire lehet gondolni.  

Látják, hogy keményen megemelkedett a lerakott szemét után fizetendő díj, ami nem hárítható 

át a lakosságra. Azt gondolja, hogy ezt valamelyest észre fogja venni a lakosság, hiszen a 

3000 Ft/ tonna helyett most 6000 Ft/tonna ez az összeg. Felhozza még az előterjesztő, hogy 

útdíjat kell fizetni. Azt gondolja, hogy a begyűjtött útdíj a várost is érinthetné, mert a városon 

keresztül haladnak a járművek, amelyek a Szegedi úti lerakóba szállítják a környező 

településről a szemetet. Nem tudja, hogy ebből az útdíjból ők részesülnek-e. A város kap-e 

ebből? A város útjait a városnak kell rendbe hoznia a közútkezelő kapcsán. Felmerül ez a 

kérdés másokban is. Megint azt gondolja, hogyha ilyen mínusszal zárt, mint látható az 

előterjesztésben, hogy -65 millió Ft most már a deficit, akkor meddig tud még működni egy 

cég, vagy ki fogja ezt az összeget lenyelni?  

Látták a tévében, hogy pályázat útján nyertek komoly gépjárműveket, amelyek már dolgoznak 

is. Valahol a konzorciumnál ragad le ez a pénz. Mi lesz ezzel a magas összeggel? Arra 

hivatkozni, hogy az önkormányzati lakásoknál van a 20 %-a ennek a kintlévőségnek, az 

véleménye szerint egy durva csúsztatás. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A gépjárművásárlás nem ennél a cégnél történt, az egészen más céget jelent. Az útdíjból, mint 

ahogy a csekkadóból sem részesül önkormányzatuk és várhatóan nem is fog. Képviselő úrnak 

olyan gondolatai voltak, amelyeket már egy korábbi napirendi pontban is érintett, s 

várhatóan a következő időszakban fognak tudni érvényesíteni. 

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Valamikor régen, évtizedekkel ezelőtt olyan szemétszállító autók működtek a városban, 
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amelyek hidraulikával emelték fel a kukákat. Az ő utcájukban kézi erővel emelgetik a 

szemétgyűjtő edényeket a munkások. Le a kalappal a fizikai teljesítményük előtt. Egész nap ezt 

csinálják hónapokon keresztül. Nem tudja, hogy miért selejtezték ki a hidraulikus emelőjű 

gépeket, s miért kellett visszatérni ehhez az ősrégi módszerhez. Reméli, hogy ez is előbb-utóbb 

meg fog változni. 

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Pajor Kálmán képviselőnek válaszolna, hogy nem eléggé figyelmes, hiszen a hidraulika 

ugyanott van a gépkocsin, nem selejtezték ki azokat az autókat. Csupán sokkal gyorsabb így 

kézi erővel kiüríteni. Mire a hideg olajjal felemeli az a szerkezet, kibillenti, megemeli, így 1-2 

órát is megspórolnak a munkaidejükből. Valamikor nehéz, amikor teli van, akkor a 

hidraulikát használják, vagy ha olyan a konténer, amit csak azzal tud felemelni a 

lakótelepeken. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Szakszerű kérdésre rendkívül szakszerű választ kaptak.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja, s a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1813  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Távol Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 15:59:57 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 12 100,00% 80,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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80/2014. Kth. 

Beszámoló a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenységéről szóló 2013. évi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft., Szegedi út 4. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

26 Új napirendi pont 16:00:04  

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Kérdések 16:00:23  

 

Hozzászólások  

Gyovai István polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 No: 1814  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Távol Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
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 Ideje:2014.febr.:27 16:00:35 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 12 100,00% 80,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

81/2014. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

27 j napirendi pont 16:00:44  

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szathmáry S. és Bajcsy-Zsilinszky utca között árok 

kialakítására kapott választ elfogadja-e?  
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Hunyadi Péter képviselő: 

 

A választ elfogadja, bízik benne, hogy révbe ér.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a szennyvízcsatornával kapcsolatos kérdéseire kapott 

választ elfogadja-e?  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Elég sok pont van. Összességében nem. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1815  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Tart. 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Nem 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Távol 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Nem 

Fülöp Róbert ....................................... Nem Hunyadi Péter ............................... Nem 

Jerémiás Béláné .................................. Nem Pajor Kálmán ................................ Nem 

Máté Lajos ........................................... Nem 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 16:01:15 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 4 33,34% 26,67% 

 Nem 7 58,33% 46,66% 

 Tartózkodik 1 8,33% 6,67% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elutasítva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz 

vizsgálatát.  
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Kertész u. 47-től a Jókai utcáig az út javítására 

kapott választ elfogadja-e?  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A választ elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a szennyvízcsatorna projektre 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: 1816  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Nem 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Nem 

Nagy Róbert ......................................... Távol Vili Gábor ..................................... Távol 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Távol Aradszky Lászlóné ......................... Nem 

Fülöp Róbert ....................................... Nem Hunyadi Péter ............................... Nem 

Jerémiás Béláné .................................. Nem Pajor Kálmán ................................ Nem 

Máté Lajos ........................................... Nem 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.febr.:27 16:01:41 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 4 33,33% 26,67% 

 Nem 8 66,67% 53,33% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 12 100.00% 80,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 3   20,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elutasítva 

Határozat:  
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Gyovai István polgármester: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz 

vizsgálatát.  

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a kórház környékén a parkolás megoldására kapott 

választ elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A választ elfogadja. Ez az utolsó megoldás jó lesz.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Nagy-Szeder István utcai épület sorsára kapott 

választ elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A választ elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Volán busztársaság megkeresésére kapott választ 

elfogadja-e?  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

A választ elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Dr. Skribanek Zoltán nincs jelen.  

 

Különálló interpelláció:1 Interpelláció 16:02:28  

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

A következő gond megoldásában kér segítséget. A Szilády Áron utcai óvoda elé kérnek egy 

gyalogátkelőhelyet, mert ott kisgyerekek közlekednek.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A képviselőtársa ezt 1-2 hónappal ezelőtt kezdeményezte. Az szintén interpelláció volt és a 

választ meg is kapta. Rendőrség és egyéb szakértők részvételével történt bejárás. Semmiképp 

nem javasolják. Ezt meg tetszik találni az 1-2 hónappal ezelőtti interpellációs válaszok között. 
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Jerémiás Béláné képviselő: 

 

Az sem lehetséges, hogy reggel 7-8 óra között egy rendőr segítségét kérjék. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ha nincs átjáró, zebra, akkor elvileg a rendőr sem. 

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

Azt mondta az illető úr, hogy már baleset is történt. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Nem történt baleset, a válaszban olvassa el szintén. Határozottan emlékszik rá, hogy volt egy 

ilyen. 

 

Különálló interpelláció:2 Interpelláció 16:03:54  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A Hatöles út Rekettye iskola felé vezető szakasza nagyon tönkrement. Tudják azt, hogy az 

olajos cég felvállalta azt, hogy egy útalapot készít az iskoláig. Ez most már eléggé 

tönkrement, valamelyest karban kellene tartani. Az ott élők nagyon nehezményezik. Annak 

idején nagyon örültek, amikor ez készen lett, de most nagyon rossz.  

 

Ugyanilyen állapotba került a Vörösmarty utca a Kölcsey utcától a Csokonai utcáig lévő 

szakasza. Az útalap helyre lett állítva a csatornázási munkák után, de nagyon kigödrösödött, 

hiszen a gánti kőnek jellemzője, ha vizes, csak kifelé gurul és kátyús.  

 

Az 53-as úton a felüljáró felé haladva, ahol a volt pincészet lejárója van, lezuhant a beton 

aknatető. Elég veszélyes, mert a keresztutcánál járnak át gyalogosok. Sötétben óhatatlan, 

hogy esetleg beleesik valaki. 

 

A csatornázási beruházás befejezéséhez közeledik a cég. Szeretné kérni, hogy a beruházó 

járja végig a kivitelezővel azokat a helyeket, ahol a központi gyűjtőcsatorna van és 

csatornaszemeket nézzék át, mielőtt végleg levonulnának. Tudják, hogy garanciális munkát 

végeztek, s vissza kell térniük a hibák kijavítására. Vannak olyan csatornaszemek, amelyek 

már úgy zuhognak, hogy hamarosan leszakadnak. Említette az ülésen is, hogy a Kötönyi úton 

az utolsó két csatornaszem mozog, ahol nagy teherbírású autók járnak. Ezek felülvizsgálatát 

szeretné kérni.  
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Gyovai István polgármester: 

 

Hunyadi Péter képviselő ügyrendi javaslatot kíván tenni, de a témák lezártával egyetlen 

dolguk van hátra, az ülés berekesztése. Az ő listáján nem szerepelt, ha adott be interpellációt, 

fog kapni rá választ.  

Köszöni a mai napi munkájukat, az aktív részvételt és a jó döntéseket. Mindenkinek jó 

pihenést kíván.  

Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 

befejezettnek nyilvánítja.  

 

Ülés befejezése 16:06:58  

 

K.m.f. 
 

 

 

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

      polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:Máté Lajos:)       (:Váradi Krisztián:) 

 


