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Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület  
Frakció

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

Frakció

(15 fő 100 % )

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

osztályvezető
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési  

osztályvezető
Simon István szociálpolitikai osztályvezető
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető
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Barta József stratégiai és fejlesztési  
osztályvezető

Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Tóth Péter főépítész
Kőrösi Dezső építéshatósági csoportvezető
Szalontai Mária könyvvizsgáló
Kerekes Katalin Felsővárosi Általános Iskola  

igazgatója
Juhászné Czinkóczi Éva Felsővárosi Általános Iskola  

igazgató-helyettese

Gyovai István polgármester:

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Skribanek Zoltán és Váradi Krisztián képviselőket.

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

Fel  szeretné  hívni  a  közmeghallgatáson  megjelentek  figyelmét,  hogy  5  perc  áll  
rendelkezésükre. Ennek leteltéről hangjelzés fogja tájékoztatni őket.

Kovács Kálmánné Alsóöregszőlők 40963/1

Miért nincs közvilágítás, út és egyéb közművesítés? Erre szeretne választ kapni.
Még Tóth  Zoltán  polgármester  idejében,  több éve  felvették  a  pénzt,  mégsincs.  Tudomása  
szerint kétszer. Arrafelé a lakók nem emberek? Nem érti miért van ez. Ki kellene próbálni és  
arra menni a sötétben egy héten keresztül. 

Gyovai István polgármester:

Valamennyi kérdés tekintetében írásban fogják megkapni a választ. 
Nem  egy  mostani  problémáról  van  szó.  Hosszú  évek,  évtizedek  óta  fennáll.  Sajnos 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának pénzügyi helyzete nem lett jobb, mint ami az elmúlt  
években már jellemző volt. Sajnos rendkívül rossz pénzügyi helyzetben vannak, ennek ellenére  
törekszenek  arra,  hogy  belátható  időn  belül  ez  a  probléma  is  megoldásra  kerüljön.  A 
következő évi költségvetésben próbálnak teret szabni ennek a problémának a megoldására. 

Szanyi János Deák Ferenc u. 8/a

A  Víziközmű Társulattal  van  problémája.  Ötvenszer  felszólították,  hogy  fizessen.  Mindent 
kifizetett, amiről a papírt is be tudja mutatni. A végén bekötötték. Két háza van a Deák Ferenc  
utcában. Ha Vili Gábor képviselő annyira akarja, neki adja valamelyik gyerekének, vagy neki  
a  házat,  amelyiket  kéri,  csak  hagyja  békében  élni.  Kilenc  napig  kezelték  a  kórházban 
szívritmuszavarral. Hétfőn is volt Szepesváry doktor magánrendelőjében. Mindent kifizetett,  
mégsem hagyják békén. Itt van az összes dokumentum. 
20 centiméterrel feljebb rakták, beraktak egy másik csövet, de úgy, hogy ne tudjon rákötni.  
Nem 90 cm-re, hanem csak 70 cm-re van. 
A mai napig üldözik.  Nem akarja mondani, hogy miket csinált  ellene.  Verőlegényt küldött  
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hozzá,  de  ezzel  már  nem  akar  foglalkozni.  A  bíróság,  rendőrség  elsimította.  Ad  majd  a  
papírból. 

Kiment a szeméttelepre tavaly nyáron. Egy mázsa fűrészport és 10 kg gazat vitt. Negyed négy  
volt, szó sem lehetett arról, hogy lerakja. Jött egy sofőr, aki azt mondta, hogy rakja le. Félig  
lerakta. Odament hozzá egy fegyveres, de nem látott fegyvert. A rendőrséget azonnal hívta.  
Visszarakta  a  szemetet  és  kérte,  hogy  a  rendőröket  ne  hívja.  Bement  a  Fülöp  úrhoz  és  
megkérte, hogy a szeméttelep legyen 5 óráig nyitva 10, vagy 11 órától. 
Nem úgy megy már, mint régen a gépállomáson, amikor azt  mondta,  hogy randija van a 
feleségével a könyvtár mögött,  engedjék el. Elengedték azzal, hogy majd ledolgozza. Néha  
ledolgozta, néha nem. Ma már az emberek kezébe nyomják a munkakönyvet. Nincs is már  
munkakönyv, csak megmondják, hogy holnap már ne jöjjön. Kétszer elkéretőzik egy évben és  
harmadszorra már nem kell menni. 
Szóba sem állt vele a főnök. Átvitte Kiskunmajsára, ahol 6 óráig van nyitva a szeméttelep és  
átvették tőle.
80  db  képet  csinált.  A  törökerdőben  kivágott  egy  zsákot,  amiben  egy  döglött  kutya  volt.  
Méhész,  kicsit  védi  a  természetet,  erdői  vannak  6  helyen.  Tele  van  szeméttel.  Ha  nem 
intézkednek, hogy 5-6 óráig legyen nyitva a szeméttelep 10-11 órától. Attól a kukások még 
bejárhatnak. Inkább fizet 500 Ft-tal többet a szemétszállításért. Az emberek ne azt csinálják,  
hogy  zsákba  rakják  és  kidobják,  ahol  nem  jön  senki.  Az  utak  teli  vannak  szeméttel.  A  
harkakötönyi bekötőútról 9 zsákkal szedtek össze, amit a Polgármester úr vitetett el. 

A dokumentumokból, hogy már duplán kifizette a csatornázás díját, ad mindenkinek. 

Gyovai István polgármester:

Kéri Szanyi János urat, hogy a papírokat tegye le az asztal szélére, majd a kollégái kiosztják. 
Köszöni a bejelentéseit. 
A csatornázással kapcsolatban elmondja, hogy ennek szabályai vannak. 

Szanyi János Deák Ferenc u. 8/a

Kéri,  hogy  Vili  Gábor  képviselőt  váltsák  le  a  Víziközmű  Társulat  éléről  és  szakembert  
tegyenek oda. 
Hogy nézne ki, ha ő lenne a Csipkeház igazgatója? 
Ha az asztalosok főnöke volna, azt nem ellenezné.

Gyovai István polgármester:

A már korábban rögzített  szabályok szerint  történik  a csatorna hozzájárulások befizetése.  
Biztos benne, hogy akár a közműtársaság vezetője, akár a kollégái, utána fognak nézni ennek 
a konkrét problémának. 
Felhívja minden lakos figyelmét, hogy mielőtt szemetet visz a lerakóba, győződjön meg róla,  
hogy  meddig  van nyitva.  Természetesen  ezen változatni  lehet.   A  napokban indítványozni  
fogják a nyitva tartási idő meghosszabbítását a szolgáltatónál.

Tassonyi Tamás Bem u. 3. 1. emelet 3. ajtó

Ha a Polgármester úr megengedi, akkor tegeződne, mint 30 év óta. A város lakosságára is 
tartozhat, hogy ők régebb óta ismerik egymást. 
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Kicsit  furcsán fog  hangzani,  amit  szeretne  mondani.  Két  évvel  ezelőtt  kérte  a  képviselő-
testületet,  hogy  ne  süllyedjenek  a  Heti  Hetes  szintjére.  Akkor  nem Gyovai  István  volt  a  
polgármester.  Most megkapták havi 14-es szinten.  Ami itt  folyik  1 éve,  az nem munka. A  
tisztelt képviselő-testület jobb és bal oldala nem őket szolgálja. Neki, mint halasi lakosnak,  
aki 37 éve lakik itt, ez jön le. Nem értük vannak, hanem azért vannak itt, hogy zsebre tegyék a  
pénzt. Ebben a Polgármester úr is hibás. Ő az öszödi réme Kiskunhalasnak. Nem kellett volna 
négy alpolgármesterrel indítani. A négy alpolgármester hunyó abban, hogy megegyeztek, 382  
ezer Ft a fizetésük. Az is törvénysértő. A Jegyző Asszony akkor nem lépett fel, csak akkor,  
amikor 90 ezer Ft-ra leszavazták a jobb oldalon ülő képviselők a bal oldalon ülőket, mert  
nem voltak elegen. Amikor az egyik alpolgármestert a Demokratikus Koalíció alakuló ülésén 
a Tiszti Klubban meglátta, amit a Halas Televízió is közvetített, azt mondta, hogy visszaáll  
ugyanoda, ahol volt. 
Félre a politikát, évek óta csípi a szemét a kutyapiszok. Zene volt a füleinek hallani, amikor  
Váradi  Krisztián  képviselő  az  egyik  interpellációjában  megemlítette.  Tele  van  a  város  
kutyapiszokkal.  Nincs  betartatva  az  ebtartási  rendelet.  A  kutyák  póráz  és  99,9  %-ban 
szájkosár nélkül flangálnak az utcán.  Tisztelet  a kivételnek,  de sajnos nem szedik össze a 
kutyapiszkot. Sajnos nem. Erre jobban oda kellene figyelni. 

A Székely utca forgalmi rendjével kapcsolatban elmondja, hogy nem jó az autósoknak, hogy a  
Halas Center előtt egész a Kiskun Áruházig meg lehet állni. Sajnos ma már nem kisautóval  
hordják az élelmiszert az üzletekbe,  hanem kamionnal. Ha megáll a kamion, ami nem tud  
betolatni,  mert  olyan  az  épület,  a  másik  oldalon  ott  állnak  a  személyautók.  A  következő 
személyautó már nem tud eljönni  és feltorlódik a forgalom. Nem tartana sokból 15-20-30 
méterrel arrébb felfesteni, hogy oda már nem lehet állni. Egyébként nem volna semmi gond. 

A főtéren nem egyszer látja, hogy áruszállító autó feláll a járdára. Nem szól egy szót sem, ha  
a pénzszállító  áll  fel  a járdára,  mert közfeladatot  lát  el,  hozza a bankba a pénzt.  Neki a  
bankhoz legközelebb eső ponton kell megállnia. Úgy gondolja, hogy erre megfelelő szabályok 
is vannak. 

Jön a Polgármesteri Hivatal felújítása. Állítólag erre lesz majd keret. Nem szeretné, ha úgy 
nézne ki 2 év múlva, mint az 50 millió Ft-ból felújított Művelődési Ház. Mállik a festék, omlik 
a vakolat, repedezik a fal. Ócska munka 50 millió Ft-ért. Nem ért hozzá laikusként, csak azt  
látja, hogy mállik a festék. Uniós, de önkormányzati pénz is volt benne. 

Köszöni,  hogy  meghallgatták,  valamint  hogy  a  demokrácia  jegyében  csak  5  percet  
beszélhetett.  

Gyovai István polgármester:

A szabályok a képviselő-testület tagjaira is vonatkoznak. Köszöni a bejelentéseket. Az „öszödi  
rém” kifejezés számára nehezen kezelhető, nem tudja, hogy milyen kapcsolata van a korábbi,  
ilyen  jellegű  bejelentésekkel.  Nem  élne  ezzel  a  kifejezéssel  és  a  maga  részéről  vissza  is  
utasítja. 
A  négy  alpolgármester  kérdésén  túlvannak,  a  mai  napirenden  is  egy  alpolgármester  
visszahívására tesz javaslatot, mint ahogy az előző testületi ülésen. Bízik benne, hogy a mai 
eredménnyel fog járni. 
A  bevezető  mondatait  köszöni,  amivel  felhívta  a  képviselő-testület  tagjainak  figyelmét  a 
munkavégzésre. Véleménye szerint az elmúlt egy évben sokak részéről hiányzott a testületi  
ülésekről. 
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Közlekedési problémák esetében bármikor bárki, illetve elsősorban az érintett lakosság tehet  
arra javaslatot, hogy milyen átalakítást,  módosítást kér. Egyébként ez egy szakmai kérdés,  
amire a rendőrség, vagy akár a hivatal Építéshatósági Csoportja is intézkedéseket tehet. 
A közterület-felügyelőik sajnos kis létszámmal, de próbálnak a kutyapiszok ellen tenni, erre  
konkrét  példák,  büntetések  is  vannak.  Sajnos  minden alkalommal  nem tudnak ott  lenni  a  
sétáltatók nyomában. 
Ha a hivatal épülete felújításra kerül, akkor ő kezeskedik arról, hogy ne úgy történjen, hogy  
0,5-1  éves  távlatban  máris  problémák  jelentkeznek.  A  Művelődési  Központ  esetében  a  
garanciális problémákra felhívták a kivitelező figyelmét és tudomása szerint javítani is fogja.  
Rögzített tényekről van szó.

Horváth Ferenc Tinódi u. 12.

A  városvezetés  van  a  lakosságért,  vagy  a  lakosság  van  a  városvezetésért?  A  lakosságot 
szolgálja,  vagy  kizsákmányolja?  Olyan  rendeleteket  hoznak,  hogyha  a  kutya  megenné,  
megveszedne tőle.  A baloldalt  ülők mind a Kádár rendszerben tanultak,  kivétel  nélkül.  Jó  
KISZ titkárok, pártemberek voltak. Ők hozzák rájuk a rendelkezést. Millió vagyont elvesznek. 
Egy másik úriembernek 3,2 millió Ft jár, amit a sajtóban hallott.  Nem tudja miért.  Miért  
kapják  a  pénzt  a  képviselők?  Mivel  lehet  hozzájuk  fordulni?  Ne  neki,  hanem a  sajtóban 
válaszolják meg.
Bajban Kiskunhalas, de nemcsak a város, hanem az egész ország. Olyan pénzek mennek el.  
Olvassa a napi sajtót, mert nyugdíjas, ráér, csak éppen megélni nem tud a nyugdíjból. Itt van  
a zsebében Orbán Viktor levele. Üzeni Orbán Viktornak, hogy ne hazudjon a magyar népnek.  
Mikor  tartja  meg  a  nyugdíjak  vásárlóértékét?  Majd  ha  neki  is  lesz  kőbányája  a  budai 
hegyekben,  ahonnan  millió  köbméternyi  követ  hord  az  autópályákhoz,  akkor  jó  lesz.  Azt  
mondják  rá  az  ismerősök,  hogy  egy  szögverő  cigány  gyereke  és  a  kommunizmusban  lett  
jogász. Magyarországon ő hülyíti a dolgozó népet. 
Ne  a  Rákosi  címerrel  foglalkozzon,  hanem  azzal  a  tisztességgel,  ami  a  jelenlegi  
demokráciához  illene.  1956-ról  hányszor  állította  már,  hogy  1-2 ember halt  meg.  Akinek  
szobrot  állítottak,  diktátor  volt  a  városházán.  Hány  embert  vertek  agyon?  Arról  nem 
beszéltek.  Aki  ebben kételkedik,  azt  elhívja  a birtokára.  Kiásnak 20 méter  gödröd és  3-4 
koponyát  találnak.  Dolgozott  olyan  embernek,  akinek  a  gyerekét  a  Polgármester  úr  úgy  
nevezte,  hogy  Kiskunhalasról  elszármazott.  Nem  elszármazott.  Akinek  abban  az  időben 
agyonverték a családját, kimenekültek Amerikába. A múlt évben benne volt az újságban, hogy  
visszajönne. Nem él már az öreg, mert akkor sem volt már fiatal,  amikor 30 évvel ezelőtt  
dolgozott neki. Ez nevetséges nem? 
Ne neki válaszolják meg, hanem az egész lakosságnak.
Fizetik a csatornadíjat, vagy lesz belőle valami, vagy nem. 99 %-ban úgy van, hogy meg sem 
érik. Nem azért, hogy szükség van rá. Magyarország azért áll így, mert sok olyat csinálnak,  
amire nincs szükség. A kutya ott van elásva, hogy belekerül x milliárd forintba, amit el lehet  
sikkasztani. Csak azt vegyék alapul, hogy a határon túl egyharmadába kerül az autópálya 
építése.  Ha  visszagondolnak  a  Fidesz  tevékenységére,  egymást  megjutalmazzák,  
megajándékozzák. Hatalmas vagyonokat adtak valakinek baráti alapon, az este olvasta az  
újságban. Hogy van ez? 
50 éve kezdett itt dolgozni, valamennyi "csavargót", aki a városvezetésben részt vett, mind 
ismerte. Nagyon soknak dolgozott is. Aki hazudott, lopott, csalt, az mind meggazdagodott. 
Ne neki válaszolják meg, hanem az újságban kér megfelelő választ. 
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Gyovai István polgármester:

Köszöni Horváth úr véleményét. 
A  televíziónézők  kedvéért  mondja  el,  hogy  amikor  Horváth úr  a  baloldalt  emlegette  jobb 
oldalra mutatott. Ez a pillanatnyi felállástól függött. 
Az  országos  problémákra  ebben  a  testületben  választ  nem  tudnak  adni.  A  történelmi  
áttekintései és a Víziközmű Társulattal kapcsolatos megjegyzései ebben a testületben nehezen  
értékelhetők, de természetesen összefoglaló választ fog kapni a felvetéseire.

Köszöni a hozzászólásokat és a megjelentést. A testületi ülés nyilvános, tehát továbbra is jelen  
maradhatnak, ha úgy gondolják. 

Ülés befejezése 13:37:01 

K.m.f.

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Dr. Skribanek Zoltán :) (: Váradi Krisztián:)
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