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Ülés helye: Városháza tanácsterme

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. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció
5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció
6. Halász Balázs 1 Független
7. Hunyadi Péter 1 Fidesz-KDNP
8. Jekő Attila 1 MSZP
9. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció
10. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció
11. Nagy Péter 1 Jövőnk Halas Egyesület Frakció
12. Nagy Róbert 1 Jövőnk Halas Egyesület Frakció
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 szervezési osztályvezető
László Mária pénzügyi és városfejlesztési 

főosztályvezető
Orosz Jánosné ellenőrzési és rendészeti  

főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető



Ván László főkertész
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Kollerné Vámos Zsuzsanna Vakáció Np. Kft. ügyvezetője
Rostás László CKÖ elnöke

Gyovai István polgármester:

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Pajor Kálmán és Váradi Krisztián képviselőket.

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.

NAPIREND ELŐTT:

1. NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS

 Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Még nem telt el száz nap a választások óta, viszont két tanulságos hónap már igen. A helyzetet az  
jellemzi,  hogy a városvezetés  úgy kér áldozatot  a halasi  lakosságtól,  hogy ennek a kérésnek a  
hitelességét megkérdőjelezi a városvezetési struktúra. A városvezető frakció energiái egy részét arra  
használja,  hogy  az  ellenzéki  lehetőségeket  igyekszik  csökkenteni.  Néhány  héttel  ezelőtt  a  
városvezetés  részéről  egy  együttműködési  lehetőséget  kaptak,  amibe  örömmel  bele  is  egyeztek.  
Mindössze két kérdést kellett volna megoldani közösen, de ez nem történt meg. Ezután a városvezető  
erők kihátráltak ebből a lehetőségből.
A testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  (továbbiakban:  SZMSZ) átíró  bizottságban több 
olyan javaslatuk is volt, amelyet úgy tűnt, sikerült konszenzussal megoldani. Ezt követően a testületi  
ülésen  az  összes  általuk  kifogásolt  változtatási  javaslatot  visszahozták  a  városvezető  többség 
szavazataival. Megtörtént a bizottsági helyek kiosztása is. Jól jellemzi ennek az arányait a külsős  
bizottsági helyek száma, ahol a 7 fős Fidesz Frakció 1 külsős bizottsági helyet kapott, míg a 8 fős  
városvezetői koalíció 11 külsős bizottsági helyet. 
A felügyelő bizottsági helyek kiosztása is megtörtént. Jól jellemzi a helyzetet, hogy olyan stratégiai  
fontosságú intézménynél, mint a Semmelweis Halasi Kórház Np. Kft., a Fidesz egyetlen helyet sem  
kapott a felügyelő bizottságban. Ugyanez a helyzet a Halasvíz Kft. esetében is. Ezekkel a dolgokkal  
nem értettek  egyet,  de tudomásul  vették.  Nem lehet  tudomásul  venni,  hogy a Fidesznek kijelölt  
kuratóriumokba ne ők maguk jelölhessenek tagokat, hanem valamelyik más politikai erő tegye meg  
helyettük.
Véleménye  szerint  az  elkövetkező  évek  meglehetősen  nehezek  lesznek,  ez  már  látszik  az  eddigi  
adatokból is. A közélet nyugalma érdekében jó lenne ezeket a felesleges konfliktusokat elkerülni és a  
szokásjogot, az íratlan szabályokat betartani.

Nagy Péter alpolgármester:

A Jövőnk Halas Egyesület gazdasági programjának fontos szempontja, hogy átszervezzék a város  
gazdálkodását, megszüntessék a pazarló gazdálkodást.
Az új városvezetésben eltöltött két hónapos tevékenysége során meggyőződhetett arról, hogy a város  
rossz anyagi helyzetben van, ami annak következménye, hogy az elmúlt ciklusban egyfajta pazarló  
gazdálkodás történt. 



Ennek  következménye,  hogy  a  gazdasági  programjuk  általa  legfontosabbnak  tartott  pontját,  
miszerint  biztosítják  a  város  zavartalan  működési  feltételeit  csak  olyan  intézkedésekkel  tudják 
megvalósítani, amelyek bizonyos érdeksérelmekkel is járnak.
Az idő rövidsége miatt csak pár dologra szeretne utalni. 
Az elmúlt ciklusban a legrosszabb döntésnek az 1 milliárd Ft-os kötvény kibocsátását tartja, mert  
abból kevés maradandó valósult  meg, működésre és felelőtlen döntések,  intézkedések kiadására 
folyt ki a pénz.
A költségvetési  koncepció  készítése  és  a  jövő  évi  költségvetés  előkészítése  érdekében  folytatott  
egyeztetések során több kifogásolni valót találtak. Ilyenek a nem kötelező feladatokra biztosított  
támogatások, a normatív támogatás húszszorosának adása az egyik szervezetnek, bérkiegészítésként  
adott  gépkocsi  költségtérítések,  szükségtelen  állások,  szabálytalan  munkaviszony  létesítése,  
munkaidőben  végzett  vállalkozási  tevékenység,  szolgáltatás,  önkormányzati  tulajdonú  helyiség  
térítés  nélküli  használata,  nagy  kiadással,  de  nem  kellő  kihasználtsággal  történő  működtetés,  
szükséges átszervezések elmulasztása. Csak pár dologra tért ki. 
Ezek mind hozzájárultak a város helyzetének alakulásához, számításai szerint ezek kiváltásával,  
megszűntetésével évente mintegy 150 millió Ft-ot lehet megtakarítani.
Mi a teendő?A teendők jórészt a jövő évi költségvetési koncepcióban részletesen meghatározásra  
kerültek. A legfontosabb célkitűzés, csökkenteni az önkormányzat kiadásait, növelni a pénzeszközök 
felhasználásának hatékonyságát.
Hogyan lehet ezt elérni? Elsősorban a gazdálkodás területén teljesen új szemléletre van szükség,  
átszervezéseket  kell  végrehajtani,  az  egyes  feladatokhoz  a  pénzeszközöket  a  város  érdekének  
megfelelő nagyságrendben kell biztosítani. 

Gyovai István polgármester:

Kéri  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  mindenki  kapcsolja  be  a  szavazópultját,  mert  többen  
nincsenek még bejelentkezve.

Jerémiás Béláné képviselő: (Ügyrendi)

Véleménye  szerint  Nagy  Péter  alpolgármester  napirend  előtti  hozzászólása  a  napirendhez  
kapcsolódik, kettőt is érint. Ilyen az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezet,  valamint a  
költségvetési koncepció. 

Gyovai István polgármester:

Mi a javaslata?

Jerémiás Béláné képviselő:

A jövőben ez ne forduljon elő. 

Gyovai István polgármester:

Az Alpolgármester Úr nem a három percre, hanem az 5 percre fogalmazta meg a mondanivalóját,  
és emiatt nem került kibontásra a téma, de nem védeni akarja. Kéri a képviselő-testület tagjait,  
hogy legközelebb az SZMSZ-nek megfelelően készítsék el a hozzászólásaikat. 

2. TÁJÉKOZTATÓ  A  KÉT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  ÜLÉS  KÖZÖTT  TÖRTÉNT 
FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL



A tájékoztató írásban mellékelt. 

Gyovai István polgármester:

Az  írásos  tájékoztatót  kiegészítve  megköszöni  a  vállalkozók  szakképzési  hozzájárulását  a  város  
nevében, amit a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolának fizettek be. 
December 10-én ünnepi orgonakoncerttel ünnepelte a Merkbau Kft. fennállásának 20. évfordulóját  
a  Római  Katolikus  Templomban.  A sok érdeklődő rendkívül  színvonalas  koncertet  hallgathatott  
meg. 
Az elmúlt napokban megkezdődtek az évzáró és ünnepi rendezvények a városban. Ezek sorában az  
önkormányzati, a gazdasági és a civil élet számos képviselője rendezett és rendez ünnepi műsort. A  
város  színes  közéletét  gazdagítják  ezek  a  rendezvények,  melyekhez  valamennyi  résztvevőnek  jó  
szórakozást  kívánnak.  Ugyanakkor  köszöni  a  rendezvények  szervezőinek  és  a  támogatóknak  a  
közreműködést. 
Bízik benne, hogy januárban eredményes lesz a közbeszerzési tárgyalás a Városi Bölcsőde kapcsán  
és ezt követően megkezdődhet a felújítás.
A „Szép ház” pályázatra beérkezett pályaműveket a hivatal folyosóján lehet megtekinteni.
December  2-án  a  Budapesti  Történeti  Múzeumban  megrendezett  gálán  Magyarország 
legdinamikusabban  működő  kis-  és  középvállalkozásai  közül  a  Halasi  Homokhátsági  
Hulladékgazdálkodási  Kft.  Pegazus  díjat  kapott.  A  díjazottak  kiválasztásánál  az  adott  cégek  
növekedési  rátájának  elmúlt  3  évben  mutatott  kimagasló  növekedése,  valamint  a  vállalkozások  
átláthatósága szerepel szempontként. Gratulál a díjazottaknak. 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról nincs jelentés, ami azt jelenti, hogy nem volt  
ilyen. 
Ismerteti a napirendet a meghívó szerint. A meghívón szereplő napirendi pontokon felül további egy  
osztósként érkezett előterjesztés felvételét javasolja „A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.  
fekvőbeteg-ellátás ellátási területének megváltoztatási kérelme” címmel, 20. napirendi pontként.

Kérdések 14:09:08 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a korábban ismertetett napirend elfogadását javasolja. 

 No: 91 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 14:09:20
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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



Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

219/2010. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2010. december 13-i  ülésére kiküldött  meghívón szereplő  
napirendek alapján az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi átmeneti  
gazdálkodásáról szóló rendelet tervezete.

Gyovai István
polgármester

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi 
Költségvetési Koncepciója.

Gyovai István 
polgármester

3) A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a 
családi események szolgáltatási díjairól szóló 21/2010. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása.

Gyovai István 
polgármester

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

Gyovai István 
polgármester

5) Kiskunhalas Város II. Hulladékgazdálkodási Tervének rendeletben 
történő kihirdetése.

Gyovai István 
polgármester

6) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására 
kötött szerződés meghosszabbítása.

Gyovai István 
polgármester

7) A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi beszámolója. Gyovai István
polgármester

8) A vízterhelési díj bebocsátókra áthárított 2011. évi mértéke. Gyovai István
polgármester

9) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
intézményeinek 2010. évi működéséről.

Gyovai István
polgármester



10) Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása. Gyovai István
polgármester

11) Közoktatási intézmények pedagógiai programjai 
módosításának jóváhagyása.

Gyovai István
polgármester

12) Közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása. Gyovai István
polgármester

13) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati
Tűzoltóságot érintő teljesítménykövetelmények alapját 
képező kiemelt célok meghatározása. 

Gyovai István
polgármester

14) A Szabadkai út 1. szám alatti ingatlan használatba adása. Dózsa Tamás Károly
alpolgármester

15) A Gulyás József Labdarúgó Kupa, illetve a Férfi Kézilabda
 Sport Club támogatása.

Váradi Krisztián
ÜHB elnök

16) A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2010. évi 
módosított üzleti tervben szereplő pótbefizetés.

Gyovai István
polgármester

17) A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
önkormányzati kezességvállalás megújítása.

Gyovai István
polgármester

18) Kiskunhalas város forgalmi rendjének módosítása. Gyovai István 
polgármester

19) A Széchenyi úti veszélyessé vált nyárfák kitermelése. Gyovai István 
polgármester

20) A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 
fekvőbeteg-ellátás ellátási területének megváltoztatási kérelme. 

Gyovai István 
polgármester

Képviselői interpelláció.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: 

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Ferenczi Mária jegyző

K. m. f.

Gyovai István sk. Dr. Ferenczi Mária sk.



Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Pajor Kálmán  sk. Váradi Krisztián  sk. 
  

1 Új napirendi pont 14:09:31 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet tervezete.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:

A  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottságnak  volt  két  módosító  javaslata.  A  rendelet-
tervezet 2.§ (1) bekezdéséből a „Kht.” gazdasági társaság megjelölést kivették. Ugyancsak a 2. §.  
második bekezdés utolsó szava „végrehajthatók” helyett „végrehajtandók” lesz. 

Kérdések 14:11:01 

Hozzászólások 

Máté Lajos képviselő:

Nagy Péter alpolgármester napirend előtti  hozzászólása több ponton is érintette a testületi  ülés  
anyagát. Dr. Várnai László korábbi polgármester már elvette volna a szót, ha kiejtették volna a 
költségvetés szót az ő oldalukról elsősorban. Előfordult, hogy megtette vele. 
Nagy  Péter  Alpolgármester  Úr  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  ez  a  nagyon  pazarló  
gazdálkodás jórészt a város vállalatainál, elsősorban a működéssel foglalkozó cégnél történhetett,  
ahol ugyanazt az ügyvezetőt választották meg az elmúlt alkalommal. 

Gyovai István polgármester:

Kéri  Máté  Lajos  képviselőt,  hogy  az  átmeneti  gazdálkodással  kapcsolatos  rendelet-tervezetről  
beszéljen. 

Máté Lajos képviselő:

Az átmeneti gazdálkodással kapcsolatban minden évben ez az előterjesztés kerül eléjük. Az átmeneti  
gazdálkodás  szorosan  összefügg  a  város  gazdálkodásával.  Ha  Nagy  Péter  alpolgármester  úgy 
gondolja, hogy az előző testület nem jól gazdálkodott, ami összefügg az átmeneti gazdálkodással,  
akkor kéri számszerű és írásbeli előterjesztésben nyilvánosságra hozni. 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet  
elfogadását.

 No: 92 



Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 14:13:23
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 23/2010. (XII.15.) sz.  
rendeletét az alábbiak szerint: 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

23/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Államháztartásról  szóló  1992.évi  XXXVIII.  törvény  
76.§/1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folyamatosan szedje be és az  
előző évi kiadási előirányzatokon belül az indokolt kiadásokat időarányosan teljesítse kiskunhalas  
Város Önkormányzatának 2010. évi  költségvetéséről  szóló 2/2010.(III.10.)  Ktr.  számú rendelete  
alapján.

2.§

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az  
évente ismétlődő fenntartói típusú rendszeres Zrt., Kft., egyesületi és egyéb civil támogatások,  
pénzeszköz átadások 2011. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi  



eredeti kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan teljesíthetők. 

(2) A 2011. január 1-től esedékes bérintézkedések kizárólag a központi szabályozásnak megfelelően  
a  költségvetési  intézmények  és  a  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóit  érintően  az  átmeneti  
gazdálkodás időszakában végrehajtandók.

(3) Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható,  ha a támogatásban részesülő a vele  
kötött,  előző  évről  szóló  megállapodásban  rögzített  –  törvény  által  előírt  –  számadási  
kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem 
fizetett köztartozása nincs.

3.§

(4) Az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében  szereplő  beruházási,  felújítási,  rekonstrukciós  
feladatokra kifizetések a 2010. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők  
a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

(5) A  folyamatban  lévő,  több  éves  pénzügyi  kihatással  járó,  pályázathoz  kapcsolódó  feladatok  
tárgyévi  ütemére  kifizetések  a  korábbi  években  vállalt  kötelezettségnek  megfelelően  
teljesíthetők.

4.§

A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem 
indítható, azokra kötelezettség nem vállalható kivéve:

A  feladatok  átfutási  idejének  rövidítése  érdekében  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  
Polgármestert,  hogy  egyes  kiemelt  (elsősorban  pályázatokhoz  kapcsolódó)  feladatok  esetében,  
testület  által  korábban  elfogadott  döntés  alapján  –  az  átmeneti  gazdálkodás  időszaka  alatt  -  
kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és keret jellegű közbeszerzési ajánlattételi  
felhívás  közzététele,  valamint  a  folyamatos  városüzemeltetési  és  beruházási  feladatok  ellátása 
érdekében feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és feltételes szerződés kötése, stb.).

5.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő  
pályázatokkal  összefüggő,  illetve  a  Képviselő-testület  által  korábban  elhatározott,  pénzügyi  
kihatással járó intézkedéseket a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt is folyamatosan 
megtegye.

6.§

Az  átmeneti  gazdálkodás  időszakában  teljesített  kiadásokat  és  beszedett  bevételeket  az  új  
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

7.§

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetési rendelet  
hatályba lépéséig kell alkalmazni.”

2 Új napirendi pont 14:13:31 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:



Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési Koncepciója.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 14:14:37 

Pajor Kálmán képviselő:

Az előterjesztés 2. fejezete szerint a gazdasági tanácsadó testület szerepét meg kell erősíteni. Mikor 
ismerhetik meg a tanácsadó testület névsorát?
Ugyanezen lap alján szerepel, hogy csökkentik az önkormányzat kiadásait. Ez a cél. Milyen lépések  
várhatóak? Ez hogy  fér  össze azzal,  hogy a négy alpolgármester  több 10 millió  Ft-ot  elvisz  a  
költségvetésből? Nem itt kellene a csökkentést kezdeni?
Az egyéb bevételek között szerepel a fizető parkolók övezeti rendszerének bevezetése. Korábban a 
Fidesz-KDNP azt javasolta, hogy a fizető parkolást töröljék el a városban, mert teljesen felesleges.  
Most övezeti rendezést terveznek. Ez mikorra várható és mit takar?
A 9. oldal elején a hivatal szervezeti rendjének átalakítása mit takar? Az összegzésben szerepel,  
hogy olyan bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket fog az önkormányzat meghozni, ami a  
700-800 millió Ft-os hiányt kompenzálja. Néhányat hallhatnának a tervezett intézkedésekből?

Jerémiás Béláné képviselő:

Az  egyéb  bevételek  között  szerepel,  hogy  bevétel  növekedés  úgy  érhető  el,  ha  a  bírságolásra  
nagyobb hangsúlyt fektetnek. Mit takar ez?

 László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:

A gazdasági tanácsadó testület névsora még nincs meg, le kell egyeztetni. Politikai egyeztetéstől  
függ. 
A kiadások csökkentésénél  elsősorban az önkormányzat nem kötelező feladatait  tudják nagyobb 
mértékben  csökkenteni.  Kisebb  mértékben  tudják  a  kötelező  feladatellátást  csökkenteni,  de 
természetesen 2011. február 15-re elkészül a költségvetési rendelet-tervezet, amelyben számszerűen  
fognak  szerepelni,  hogy  melyik  soron  mennyi  kiadáscsökkentést  tudnak  elérni.  A  konkrét  
intézkedésekkel kapcsolatban elmondja, hogy akár szervezeti átalakítást, akár nem kötelező, vagy 
kötelező  feladatellátást  érintő  előterjesztést  minden  esetben  a  képviselő-testületnek  külön-külön 
meg kell szavaznia. A képviselő-testület elé fogják hozni ezeket a témákat és külön tárgyalnak róla.  
Miután  megszavazta  a  képviselő-testület,  utána  fog  számszerűen  módosulni  a  költségvetési  
rendeletben ehhez az évhez képest. 
A  bírságolással  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  végrehajtási  csoport  hatáskörének  a  
kiszélesítésével tudnak eredményeket elérni. 

Gyovai István polgármester:

Pajor  Kálmán képviselő  fizető  parkolókkal  kapcsolatos  kérdésére  válaszolva  elmondja,  hogy  a 
városközpontban  bármikor  nagyon  nehéz  parkolóhelyet  találni.  Különösen  akkor,  amikor  az 
üzletek,  egyes  intézmények,  gazdasági  társaságok dolgozói  elfoglalják már korán reggel  a nem  
fizető helyeket. Jellemzően ezek nem a nagy területű, beépítésre váró ingatlanokon foglalnak helyet.  
Véleményük szerint, mint a nagyvárosok esetében, a parkolási rendet mozgalmasabbá kell tenni.  
Övezeteket fognak megállapítani és díjat emelni annak érdekében, hogy a parkoló járművek minél  
hamarabb hagyják el a helyüket, miután a tulajdonos a dolgát elvégezte. Ez a feltétele annak, hogy  
a városközpont minél gyorsabban helyet tudjon biztosítani további parkolni szándékozók számára.  



A  parkolási  díj  nem  egyfajta  bevétel  az  önkormányzat  számára,  hanem  elég  komoly  
forgalomszabályozó hatása is van, amivel élni kívánnak az év során.
A  hivatal  átalakításáról  még  korai  beszélni,  bár  hetente  több  alkalommal,  különböző  szintű  
megbeszéléseken  tárgyalják ezt  a kérdést.  A jövő év első hónapjában fog napirendre kerülni  a  
képviselő-testületi ülésen.

Hozzászólások 

Hunyadi Péter képviselő:

Az előterjesztés szerint közérdek a bürokrácia csökkentése, azonkívül szükséges a hivatal szervezeti  
rendjének  az  átalakítása.  Véleménye  szerint  a  Kiskunhalas  jellegű  városokban  nincsenek  
főosztályok,  itt  sem  volt,  dr.  Várnai  László  korábbi  polgármester  vezette  be,  egyáltalán  nem 
gazdasági, vagy egyéb hasznos szempontok, hanem kifejezetten politikai szándék alapján. A vezetői  
szinteket  mindenképpen csökkenteni kellene a hivatalban. Ezzel szemben növelték ezeket a négy  
alpolgármesterrel.  Javasolja,  hogy  kerüljön  bele  a  koncepcióba  a  főosztályok  megszüntetése.  
Ugyanúgy működne ettől  a  hivatal  és  a  négy  alpolgármester  helyett  egy lássa el  főállásban a  
feladatát, a többiek pedig társadalmi megbízatásban. 
Jelentős normatív támogatás kiegészítésre szorul a Bibó István Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc  
Szakközépiskola.  A Vári Szabó István Szakközépiskola példáján látják,  hogy milyen jó gazda a  
megyei  önkormányzat,  milyen  jól  haladnak a fejlesztésekben,  elismertségben.  A  város  jelenlegi  
helyzetében meggondolandó a két  intézmény átadása,  mert jó kézbe kerülne,  aggódásnak nincs  
helye. Valóban presztízsveszteség és nem örül, hogy ezt kell mondania, de a 700-800 millió Ft-os  
hiány arra készteti, hogy ezt a javaslatát felvállalja a nagy nyilvánosság előtt. 

Máté Lajos képviselő:

Az  elmúlt  hónapban  a  költségvetési  koncepció  kialakítására  felkészülve  a  Fidesz-KDNP  is  
áttekintette a rendelkezésre álló információk alapján a város gazdasági helyzetét és elkészítettek  
egy 18 pontos tervezetet, amit szerettek volna látni a költségvetési koncepcióban, de leginkább a  
költségvetésben.  Természetesen  nemcsak  18  pont  volt.  Egy  költségvetésnek  ennél  sokkal  több 
szempontot kell tartalmaznia, de ennyi pontban foglalták össze azokat az elképzeléseiket, amelyekbe  
beleépítették már a választási ciklusban nemcsak a saját ígéreteiket. A Fidesz-KDNP tagok ismerve  
a  város  pénzügyi  helyzetét,  nem  álltak  elő  jelentős  kérésekkel.  Véleménye  szerint  a  mostani  
városvezető erő részéről hangzottak el elég jelentős ígéretek. Ezt beleépítették ebbe a javaslatukba.  
A magánszemélyek kommunális adójának eltörlése is ilyen. A szemben ülők részéről úgy hangzott  
el, hogy egy nagyon igazságtalan adó. Nem érti, hogy akkor miért kell 2013-ig fenntartani. 
A parkolási díj fizetésével kapcsolatban a Városgazda Zrt. felügyelő bizottságában az ügyvezető  
részéről hangzott el, hogy a díjak behajtása gyakorlatilag többe kerül, mint amit beszednek. Ilyen  
körülmények  között  nem  érti,  hogy  miért  zaklatják  a  halasi  lakosságot  a  parkolási  díjak 
befizetésével. Már más helyzet van, mint nyáron, mert nem kellett volna 7 millió Ft-ért megvenni  
ezeket a parkoló automatákat. Változatlanul úgy gondolja, hogy nem az a jó megoldás, hogy még  
nagyobb területen próbálnak parkolási  díjat  beszedni,  hanem el  kellene törölni,  mivel  nem hoz  
bevételt. 
Jó néhány olyan pont van, ami kimaradt a koncepcióból. A Fidesz-KDNP jelen formájában nem 
tudja támogatni az előterjesztést.

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Két  dolgot  szeretne  kiemelni  az  előterjesztésből.  A  Bernáth  Lajos  Kollégium  megyei  
működtetésbe adása még burkoltan van leírva, de azóta már tudják a különböző hírműsorokból. A  
városvezetés  figyelmébe  ajánlja,  hogy  oly  módon  gondolkodjon  erről  a  tervről,  hogy  vegye  



tekintetbe a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, amelynek a 88. § (6) bekezdése szerint  
„A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy 
egészben  -  akkor  szüntetheti  meg,  közoktatási  intézményét  akkor  szervezheti  át,  ha  az  adott  
tevékenységről,  szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy 
annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.”
Ebben  a  kollégiumban  döntően  nehéz  szociális  helyzetben  lévő  családok  gyermekei  vannak  
elhelyezve, akiknek gyakran ez a kollégiumi élet teszi lehetővé a rendszeres étkezés lehetőségét.  A  
Polgármester Úr is említette, hogy a Kárpát Kupán nemrég itt vendégeskedő székelyföldi, délvidéki  
gyerekek a Bernáth Lajos Kollégiumban kaptak elhelyezést. Máskor is előfordul, hogy a város azzal  
járul hozzá egy sportrendezvényhez, hogy ingyenesen biztosítja a kollégiumi elhelyezést. Ennek a  
kollégiumnak erre a feladatra van rendeltetése és ezen nem lenne szerencsés változtatni.

Jekő Attila alpolgármester:

A koncepció  a  költségvetést  megalapozó  irányvonalat  jelenti.  Szűkülő  makrogazdasági  mutatók  
mellett kell valamilyen rentábilis működést fenntartani az önkormányzatban. Az elv az volt, hogy a  
kötelező  feladatok  színvonalából  nem  szeretnének  engedni.  Ez  nem  azt  jelenti,  hogy  bizonyos  
feladatokat  ne  lehetne  máshogy  elvégezni,  de  ezek  a  feladatok  egyrészt  törvényileg  
meghatározottak, másrészt a színvonal nagyon fontos a város számára. A nem kötelezően vállalt  
feladatoknál lehetnek tartalékok, hiszen egy város maga dönti el, hogy milyen feladatokat vállal fel  
önkéntesen. Ezek körét mindenképpen át kell tekinteni. Ezeknél jöhet szóba, hogy egy-egy feladat  
meghagyása  mellett  teljesen  más  struktúrában,  intézményben,  vagy  épületben  kerül  ellátásra.  
Véleményük  szerint,  ha  áttekintik,  akkor  lehet  egy  olyan megtakarítást  elérni,  ami  a  város,  az  
intézményhálózat működtetését biztosítja.
Nem hisz abban, hogy a 449 millió Ft működési hiány, amellyel a 2010. évi költségvetést egy évvel  
ezelőtt tervezték, egy év alatt lefaragható. Nem lehet cél, de a működés biztonságát meg kell tartani.  
Az  is  világosan  látszik,  hogy  ehhez  kapcsolódóan  racionalizálni  kell  az  önkormányzat  és  az 
önkormányzati  intézmények feladatellátását.  A 2010-es elfogadott  hiánycél fog teljesülni.  Éppen 
ezért messze nincs csődhelyzetben az önkormányzat. A csődhelyzetnek megfelelő adekvát válaszokat  
nem kell  megadni.  Racionális,  nagyon átgondolt  és átstruktúrált  működéssel kell  nekivágniuk a  
2011-es évnek. Ehhez szeretnék minden erő támogatását megszerezni. 

Pajor Kálmán képviselő:

Véleménye szerint a választási programok elkészítésekor is tisztában voltak azzal, hogy nem könnyű 
a makrogazdasági helyzet és a város eladósodási szintje is ismert volt. Ennek ellenére a választók  
megtévesztésére több olyan tétel szerepelt a Jövőnk Halas Egyesület és az MSZP programjaiban is,  
ami most még koncepció szinten sem található meg. A kommunális adó eltörlésével kapcsolatban 
már a közmeghallgatáson is csalódásukat fejezték ki a választópolgárok, hogy nem arról volt szó,  
4-5  év  múlva  térnek  vissza  rá.   Ezzel  választást  nyertek.  A  12  pontból,  amivel  megnyerték  a 
választást,  nem  került  be  egy  sem.  A  3.  pont  szólt  a  kommunális  adóról,  a  7.  pont  pedig  a  
vállalkozások terheinek csökkentéséről.  A bérlakások építéséről sincs utalás, hogy történt  volna 
valami.  A  külterületi  utak  rendbetételét,  kerékpárutakat  ígértek,  most  pedig  egy  teljesen  
leszegényített koncepció van előttük, ami azt jelenti,  hogy nem tartják a szavukat. Elszomorító a 
helyzet. Ugyanilyen ígérethalmaz van a kezében a másik oldalról is. Mindegyikük ezt tette. Érthető,  
hogy ígérgetnek, de inkorrekt, hogy egyetlen pont sem jelenik meg a koncepcióban. Nemcsak emiatt  
nem támogathatják, hanem azért sem, mert a 18 pontos javaslatuk sem sok köszön vissza. Csak a  
megszorításokról beszélnek. Úgy látja, hogy a saját nadrágszíjukat nem akarják megszorítani, csak  
az emberekét és a vállalkozásokét, ami helytelen. 

Váradi Krisztián     képviselő:



Az  oktatás  témájához  szeretne  hozzászólni.  Hunyadi  Péter  képviselő  felvetette  a  Bibó  István  
Gimnázium  és  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  megyei  önkormányzat  részére  történő  
átadásának megfontolását. Ne felejtsék el, hogy amikor átadásról beszélnek, akkor nem intézményt  
adnak át, hanem feladatot. Amikor ez szóba került annak idején, nem véletlenül hozta az akkori  
önkormányzat, amelynek a mostani testületből nem volt tagja senki, azt a döntést, hogy az akkori  
Garbai Sándor Szakközépiskola feladatait adják csak át. Ennek az az oka, hogy a Vári Szabó István  
Szakközépiskolában  szakképzés  folyik  és  a  megye  ezt  a  feladatot  másként  nem  tudná  ellátni.  
Biztosak lehettek abban, hogy a megye érdekelt ennek az iskolának a színvonalas működtetésében.  
Véleménye  szerint,  ha  a  Bibó  István  Gimnázium,  vagy  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  
átadása mellett döntenének, az ott folyó oktatás ellátása sérülne. Ha átadják a gimnáziumi oktatás  
feladatát,  a  megye  akár  mondhatja  azt  is,  hogy oktatási  megállapodás keretében  az  egyházzal  
kívánja  ellátatni  a  feladatot  és  nem  önálló  Bibó  István  Gimnáziumként,  hanem  összevontan,  
valamilyen megállapodás keretében a Szilády Áron Gimnáziummal. Felmerülhet annak is az esélye,  
hogy  a  Bibó  István  Gimnázium,  mint  önálló  gimnázium  megszűnjön.  II.  Rákóczi  Ferenc  
Szakközépiskola kapcsán hasonlóan az a veszély állhat fenn, hogy miután nem gimnáziumi, hanem 
szakközépiskola  oktatás  folyik  ott,  ezt  a  feladatot  szintén  el  tudja  látni  a  Vári  Szabó  István  
Szakközépiskola, ezért megszűnhet az önálló II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola. Helyette a Vári  
Szabó Szakközépiskolának lenne egy tagintézménye. 
Azért gondolja, hogy ennek reális veszélye van, mert 8 évig volt megyei képviselő és jól látható volt  
az  a  stratégia,  amit  az  önkormányzat  folytat.  Integráció  és  minél  hatékonyabb  
intézményműködtetés,  minél  szélesebb  területeken.  Mind  a  Bibó  István  Gimnázium,  mint  a  II.  
Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  ennek  a  városnak  egy  olyan  tradicionális,  oktatásminőséget  
biztosító  színfoltja,  amelyet  érdekük  megőrizni.  Akkor  tudják  ezt  biztosan  garantálni  és  a  
színvonalat fenntartani, ha ebben a fenntartásban, ennek az önkormányzatnak az irányítása alatt  
van. Véleménye szerint mindenképpen indokolt ezt a feladatot a városnál tartani és nem átadni. 

Jekő Attila alpolgármester:

A koncepcióban sokszor van utalás arra, hogy a felesleges munkavégzést, megbízási szerződéseket  
meg kell szüntetni, ezért szeretné, ha ez a határozati javaslatban is megjelenne. A megbízással és  
vállalkozói  szerződéssel  történő  foglalkoztatás  esetében  tételes  felülvizsgálat  alapján  meg  kell  
vizsgálni  a  foglalkoztatás  szükségességét,  jogszerűségét  és  gazdaságosságát.  Amennyiben  a 
foglalkoztatás, vagy megbízás nem indokolt, azt meg kell szüntetni. 

Gyovai István polgármester:

A későbbiekben még pontosítani kell, hogy a határozati javaslatban önálló pontként, vagy hogyan 
kerüljön megfogalmazásra.

Máté Lajos képviselő:

Véleménye szerint Jekő Attila alpolgármester módosító javaslatát alapból meg kellene tenni, olyan  
evidenciák, amelyeknek semmi helyük egy költségvetési koncepcióban. Hirdették is, hogy a jövőben  
nem nagyon akarnak  megbízni  senkit,  úgy  mint  városi,  főleg  nem hivatalon  belüli  cégeket,  de  
legfőképpen nem idegen cégeket. Álláspontja szerint semmi szükség sincs rá, hogy a kiegészítsék a  
határozati javaslatot. 
Nagyon jelentős kihatása lesz a koncepciónak a költségvetésre. A költségvetés készítésekor konkrét  
esetekben mindenki arra fog hivatkozni, hogy nem szerepelt a koncepcióban. Ami nem kerül bele,  
az a költségvetésben sem fog szerepelni. Amit mondtak, azt most kellene beletenni emiatt. 

 Dr. Skribanek Zoltán képviselő:



Az oktatási intézmények közös gazdasági egységbe szervezési javaslata véleménye szerint nem egy  
jó ötlet. Eddig külön gazdasági egységként működtek. Ezek az intézmények jelenleg ilyen kielégítő  
helyzetben  állnak,  mind  külső,  mind  a  feladatok  ellátásának  tekintetében,  az  mind  annak 
köszönhető, hogy az ott  dolgozó gazdasági szakemberek, akik érzelmileg kötődnek az iskolához,  
mindent megtettek annak érdekében, hogy különböző pályázatokon minél több pénzt nyerjenek. Ha 
ezt  a  lehetőséget  elveszik  tőlük,  akkor  félő,  hogy  amit  a  takarékossággal  nyernének,  annak  a  
többszöröse elveszne és a városnak kellene ezeket az összegeket pótolnia.
Az  a  módosító  javaslata,  hogy a  közoktatásról,  intézményfenntartásról  szóló  részből  töröljék  a  
következő  két  mondatot:  „Az  intézményfenntartás  terén  önkormányzatunk  szerkezeti  változást  
tervez. Az oktatási intézmények gazdálkodását közös gazdasági szervezetbe egyesítjük a szakmai és  
működési szempontok figyelembe vételével.” 

Váradi Krisztián képviselő:

Dr. Skribanek Zoltán a korábbi hozzászólásában említette a Bernáth Lajos Kollégium átadását. A 
koncepció  szerint  megvizsgálják  a  lehetőségét.  Úgy  állnak  hozzá,  hogy  ezt  a  döntést  nagyon 
felelősségteljesen  kell  meghozni.  Tárgyalások  nélkül  nem  lehet  ilyen  döntést  hozni.  A  megyei  
önkormányzattal  is  tárgyalni  kellene,  hogy  mi  lenne  az  elképzelése,  hogyan  történne  a  
feladatellátás. Azt is meg kell  nézni, hogy  ezzel  nem veszélyeztetik-e az általános iskolás korú,  
vidéki, vagy hátrányos helyzetű gyerekek ellátását. Nem eldöntött tényről van szó, hanem felvetették  
a lehetőségét, hogy vizsgálják meg ezt az utat is. 
Az általános iskolák egységes gazdasági szervezetbe történő integrálásával kapcsolatban elmondja,  
hogy  nem feltétlenül  veszélyezteti  a  szakmai  munkát.  Elsősorban a  lehetőséget  vizsgálják  meg,  
különösen az új közoktatási törvény szabályozásait kell megvárniuk. Az komolyan befolyásolhat egy 
ilyen jellegű döntést.  Amíg nem tudják a konkrétumokat, addig csak elképzelést jeleznek, hogy a  
városvezetésnek  ilyen  irányba  el  kell,  vagy  el  lehet  mennie.  A  pályázatokon  való  sikeres  
szereplésének  nem  lehet  akadálya  a  közös  gazdasági  szervezet.  Ettől  függetlenül  az  oktatási  
intézmények teljeskörű szakmai önállósága mindenben megmarad. A pályázatokat, ha koordináltan 
adják  be,  arra  ugyanúgy  vannak  jó  lehetőségek.  Van  Bács-Kiskun  megyében  is  olyan oktatási  
konzorcium, Kiskőrös térségében, amiben nem négy, hanem tizenvalahány iskola vesz részt, de ott  
is  sikeresen  szerepeltek  pályázatokon.  Ismeretei  szerint  milliárdos  nagyságú  fejlesztéseket  
folytatnak ebben a konzorciumban.

 Pajor Kálmán képviselő:

Valamikor  úgy  készült  koncepció,  a  kemény  elmúlt  esztendőben  is,  hogy  az  ő  véleményüket  is  
kikérték, az ő koncepciótervezetüket is beadták. Ehelyett az történt, hogy a 18 pontos elképzelésükre  
nem kaptak választ és a koncepcióban sem szerepel szinte egy tétel sem. Volt benne olyan javaslat  
az eddig elhangzottakon kívül, hogy az Alsó-, a Felsővárosban és a Kertvárosban, valamint egy 
külterületi  helyen körzeti  megbízotti  fogadóhelyet  alakítanának ki.  Erre a rendőrkapitánysági is  
rábólintott már. A javaslataik között szerepel a K-Ny-i kerékpárút megépítése pályázat esetén, a  
Hunyadi  u.,  Alkotmány  u.,  Ősök  tere,  Ady  E.  u.,  Szent  Imre  u.  csapadékcsatorna  útfelújítási  
tervének  legalább  az  elkészítése.  Már  a  2008-as  költségvetésben  is  szerepelt,  de  most  teljesen  
kimaradt. A járdák akadálymentesítését folytatni kellene. A 18 pontjukból csak néhányat ismertetett  
és  véleménye  szerint  ezek  a  város  érdekében  megfogalmazott  fejlesztések.  Erről  szó  sem  esik,  
mintha itt sem lennének. 

 Nagy Péter alpolgármester:

Pajor Kálmán vetette fel, hogy a Jövőnk Halas Egyesület meghirdette a kommunális adó eltörlését,  
de most nem történt ilyen lépés. Kétségtelen, hogy ezzel szerették volna kezdeni a tevékenységüket,  
de utána megismerték a város gazdasági helyzetét és a jövő év bevételeinek bizonytalanságait. Még  



most is sok nem tisztázott dolog van. Így nem merték ebben az évben felvállalni. Azért döntöttek  
úgy, hogy a magánszemélyek kommunális adójának eltörlésére a 2011-es és 2012-es évben kell  
megteremteni  az alapot,  ami lehetővé  teszi  2013-ban. A parkolási  díj  eltörlésével  kapcsolatban  
elmondja,  hogy  komoly  bevételi  forrást  jelent.  Ezt  komolyan  is  gondolja.   A  vállalkozó,  aki  
korábban végezte a munkát, azt nyilatkozta, hogy meggazdagodni nem, de meg lehet élni belőle. Ha 
ő meg tudott élni belőle, akkor a Városgazda Zrt.-nek is meg kell tudnia. 
A  parkolási  díj  eltörlése  egyfajta  káoszt  jelentene  a  városközpontban.  A  posta  előtti  
parkolóhelyeken, ahol nem kell díjat fizetni, heteken keresztül ott parkolnak a gépkocsik, 20-30 cm-
es hó van rajtuk a téli időszakban, mert el sem megy onnan. Ettől kezdve a környékből a gépkocsik  
beállnának a városközpontba, mert aránylag biztonságos hely. Nem lehetne parkolóhelyet találni. 

Gyovai István polgármester:

Hunyadi Péter képviselő részéről elhangzott  a főosztályok megszüntetése,  valamint középiskolák  
átadása. A hivatalról tett néhány soros megállapítás nyilván magába foglalja ezek lehetőségét is.  
Erős  korlátozásnak  érzi,  ha  az  önkormányzat  szabja  meg  a  hivatalt  vezetők  számára,  hogy 
megszüntessenek-e, vagy életben tartsanak-e osztályokat. Kéri, hogy tartsák nyitva ezt a kérdést a  
következő hetekben,  amíg a hivatal  vezetésével  megszületik  az esetleges  átrendezésre vonatkozó 
kompromisszum. 
A középiskolák tekintetében nem fűzné tovább a gondolatot, mert Váradi Krisztián képviselő és Jekő  
Attila alpolgármester már elmondta, amit el kellett. Nem hiszi, hogy a város két középiskolájának  
az  átadása  olyan  mértékű  gazdasági  kedvezményt  jelentene,  ami  a  veszteségeket  ellensúlyozni  
tudná. 
Ennek  ellenére  szavazásra bocsátja  Hunyadi  Péter  képviselő  módosító  indítványát,  miszerint  a  
koncepció  szövegébe  kerüljön  bele  a  főosztályok  megszüntetése.  Aki  egyetért  a  módosító  
indítvánnyal, az igennel szavazzon, aki nem, az nemmel, vagy tartózkodjon. 

 No: 93 
Gyovai István......................................Nem Dózsa Tamás..................................Nem
Halász Balázs.....................................Nem Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert........................................Nem Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila...........................................Tart. Váradi Krisztián............................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 14:50:33
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,67% 46,67%
Nem 6 40,00% 40,00%
Tartózkodik 2 13,33% 13,33%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva



Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget. 
Hunyadi  Péter  középiskolák  átadására  vonatkozó  módosító  indítványról  kéri  a  képviselők  
szavazatát, miszerint a megyei önkormányzat működtesse tovább őket.
Aki egyetért a módosító indítvánnyal, az igennel, aki nem ért egyet, az nemmel szavazzon, vagy  
tartózkodjon. 

 No: 94 
Gyovai István......................................Nem Dózsa Tamás..................................Nem
Halász Balázs.....................................Nem Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert........................................Nem Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila...........................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 14:51:13
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,67% 46,67%
Nem 8 53,33% 53,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy Hunyadi Péter képviselő ezen módosító indítványa sem kapta meg a szükséges  
többséget. 

Felkéri  Jekő  Attila  alpolgármestert,  módosító  javaslatának  ismertetésére,  valamit  annak 
pontosítására, hogyan képzeli el a határozati javaslatba történő beillesztését.  

 Jekő Attila alpolgármester: (Ügyrendi)

Amennyiben az előterjesztő szerint a szöveges rész erre is választ ad és része a koncepciónak, akkor  
eltekint a módosító javaslatától. Neki hiányérzete volt. Az volt a lényeg, hogy felhívja a figyelmet, a  
racionalitás  egyik  eleme,  hogy  a  feleslegesen  kiáramló  pénzeket  és  az  ezekhez  kapcsolódó 
megbízási szerződéseket meg fogják szüntetni. 



Gyovai István polgármester:

Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  az  elmúlt  hetekben  az  intézmények,  illetve  gazdasági 
társaságok  vezetőivel  folytatott  megbeszélések  során  az  egyik  sarkalatos  kérdés  volt,  hogy  az  
intézményeknél,  gazdasági társaságoknál milyen külsős, belsős szerződések, megbízások vannak.  
Annak érdekében tájékozódtak, hogy tisztában legyenek a helyzettel. Amennyiben olyan szerződések  
vannak,  amelyek  nem kifejezetten  a társaság,  vagy  az  intézmény céljait  szolgálja,  akkor  ezeket  
megszüntessék. Ennek irányába hat a további tényfeltárás is. A következő költségvetési évben ezt  
érvényesíteni  is  kívánják.  Köszöni  Jekő  Attila  alpolgármesternek,  hogy  visszavonta  a  módosító  
javaslatát. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő módosító javaslata egy teljes bekezdés törlése. Számára most vált  
nyilvánvalóvá, hogy az általános iskolák keretében működik egy konzorcium. Ez azt a célt szolgálja,  
hogy a különböző beszerzések, szolgáltatások igénybevételét közös erővel oldják meg az iskolák.  
Ennek  a konzorciumnak a tagjai  lényegében  az  iskolák  vezetői.  Sajnos  az  elmúlt  években  nem  
működött.  Rendre  összeültek,  megbeszélték  az  aktuális  ügyeket,  de  közös  beszerzések,  
szolgáltatások igénybevétele nem történt. A vezetők igényét, ami az elmúlt héten jelent meg írásos  
formában az önkormányzatnál,  figyelembe kívánják  venni  a  következő napok,  hetek  tárgyalásai  
során,  nem  feltétlenül  önálló  gazdasági  szervezet  kialakítására  törekszenek.  Ezek 
figyelembevételével alakítják ki a következő gazdasági évben az intézmények működését. 
Kéri  a  Képviselő  Urat,  hogy  a  módosító  indítványát  az  elhangzottak  figyelembevételével  vonja 
vissza. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő továbbra is fenntartja módosító javaslatát. 

Gyovai István polgármester:

Dr.  Skribanek  Zoltán  módosító  javaslatáról  kéri  a  képviselők  szavazatát,  miszerint  töröljék  a 
következő bekezdést: „Az intézményfenntartás terén önkormányzatunk szerkezeti változást tervez.  
Az  oktatási  intézmények  gazdálkodását  közös  gazdasági  szervezetbe  egyesítjük  a  szakmai  és  
működési  szempontok  figyelembe  vételével.”  Aki  támogatja  az  indítványt  az  igennel,  aki  nem 
támogatja, az nemmel szavazzon, vagy tartózkodjon. 

 No: 95 
Gyovai István......................................Nem Dózsa Tamás..................................Nem
Halász Balázs.....................................Nem Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert........................................Nem Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila...........................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 14:56:48
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,67% 46,67%
Nem 8 53,33% 53,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%



Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

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

Pajor Kálmán képviselő:

Felsorolta,  ami kimaradt a koncepcióból.  A magánszemélyek kommunális  adójának eltörléséről  
kéri, hogy szavazzanak. A parkolási díjak eltörlése, a körzeti megbízotti fogadóhelyek biztosítása  
ugyanilyen.

Gyovai István polgármester:

Bízik benne, hogy Pajor Kálmán képviselő nem kívánja felsorolni mind a 18 pontot. 

Pajor Kálmán képviselő:

Azt a négyet szeretné felsorolni, amit négyen is említettek. 

Gyovai István polgármester:

Nem jegyezte magának, hogy ezek módosító indítványként szerepeltek volna. 

Pajor Kálmán képviselő:

Rosszallták ketten, hogy kimaradt a költségvetési koncepcióból. Miért maradt ki? A választ nem  
fogadják el. Helyette kérik, hogy legyen benne a koncepcióban. 

Gyovai István polgármester:

Felteheti  együttesen  szavazásra  a  kérdést?  Kommunális  adó  eltörlése,  parkolási  díj  eltörlése,  
körzeti megbízotti fogadóhelyek kialakítása, a járdák akadálymentesítésének folytatása. Ez a négy  
tétel szerepelt.

Pajor Kálmán képviselő:

Valamint a K-NY-i kerékpárút folytatása pályázat esetén, de igazán az előbbi négy. 

Gyovai István polgármester:

Véleménye  szerint  a  választási  program  négy  évre  szól.  A  Jövőnk  Halas  Egyesület  választási  
programjának 1. pontja szerint a legfontosabb szempont a város működőképességének fenntartása.  
Ez a legfontosabb pont, ami miatt a különböző, Pajor Kálmán képviselő által is felsorolt fejlesztési  
elképzeléseket  külön nem szerepeltették  a költségvetési  koncepcióban.  Annak érdekében,  hogy a  
város  működőképessége fennmaradhasson,  jócskán talál  indoklást.  Ezek szerint  a fejlesztéseket,  



kivéve  azokat,  amelyek  már  megkezdődtek,  sajnos  ebben  az  évben  el  kell  hagyniuk  a  
költségvetésből. A pillanatnyi helyzetben látható az, hogy ennek a városnak lényegében komolyabb  
önerőre nincs lehetősége bármilyen pályázat esetén. Ha olyan mértékadó pályázatok jelennek meg,  
amelyek a város gazdasága szempontjából fontosak, itt nem kerékpárút és járdaépítésre gondol, azt  
mindenképpen ki akarják és ki is fogják használni. 
Az  elhangzottakat  figyelembe  véve  mégis  felteszi  szavazásra  Pajor  Kálmán képviselő  módosító  
indítványát, a fent ismertetett tartalommal. Aki egyetért vele, az igennel, aki nem ért egyet vele, az  
nemmel szavazzon, vagy tartózkodjon. 

 No: 96 
Gyovai István......................................Nem Dózsa Tamás..................................Nem
Halász Balázs.....................................Nem Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert........................................Nem Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila...........................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:01:22
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,67% 46,67%
Nem 8 53,33% 53,33%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a szükséges többséget. Ha Máté Lajos és  
Pajor Kálmán képviselők első mondataiból indul ki és a város gazdasági helyzetét messzemenően 
szem előtt tartották, akkor véleménye szerint nem gondolták komolyan a kommunális adó eltörlését  
ebben  a  gazdasági  évben.  Még  akkor  sem,  ha  ezt  a  választók  megtévesztésének  nevezi  Pajor  
Kálmán képviselő. Ebben a pillanatban véleménye szerint éppúgy a választók megtévesztése lenne  
az önkormányzat döntése, hasonlóan rossz gazdasági körülmények között. 

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 97 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen



Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Nem Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos..........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:02:43
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 8 53,33% 53,33%
Nem 7 46,67% 46,67%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

220/2010. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési Koncepciója.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  város  2011.  évi  Költségvetési  
Koncepcióját megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvényben, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat figyelembe  
véve az alábbiak szerint határoz:

1., A  város  2011.  évi  költségvetésének  kidolgozására  vonatkozó  Költségvetési  
Koncepció  alapelveit  elfogadja,  az  abban  vázolt  2011.  évi  költségvetés  
kialakításához kidolgozott szempontokat, főbb tervezési irányokat a további munka 
alapjának tekinti.

2., A  működési  költségvetés  egyensúlyának  megteremtése  érdekében  a  kötelező 
önkormányzati  feladatok  kiadásait  az  ellátáshoz  igazodóan  és  a  nem  kötelező  
önkormányzati  feladatok  intézményszerű  támogatásait  az  ellátott  feladathoz  
igazodóan csökkenteni kell. Az egyéb támogatások mértékét jelentősen csökkenteni  
kell.

3., Önkormányzati szinten kell érvényesülni a létszám és bérpolitikai intézkedéseknek.  
Bérfejlesztés és munkaerő felvétel nem hajtható végre csak a fenntartóval egyeztetve.

4., A  várható  likviditási  hiány  fedezetére  az  önkormányzat  továbbiakban  is 
folyószámlahitel  szerződést  köt  számlavezető  pénzintézetével,  melynek  összegét  a  
költségvetés tervszámai alapján szükség és lehetőség szerint megemeli. 



5., A  működési  hiány  fedezetére  az  önkormányzatnak  2011.  évben külső  forrást  kell  
igénybe vennie. 

6., A fejlesztési, felhalmozási feladatok finanszírozására a 2008. évi kötvénykibocsátás  
bevétele  nem  nyújt  fedezetet.  A  költségvetésben  új  fejlesztési  kiadások  tervezése  
esetén új forrásbevonásra lesz szükség.

7., Az  év  közben  jelentkező  előre  nem  tervezhető  események  és  az  ezekből  eredő 
pénzügyi  intézkedések  fedezetére  az  általános  tartalék  nyújthat  fedezetet,  ezért  
indokolt mértékének megemelése.

8., A Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői, a gazdálkodó intézmények, valamint  
az  önkormányzati  és  kisebbségi  önkormányzati  feladatellátáshoz  kapcsolódó 
gazdálkodók  vezetői  a  város  2011.  évi  költségvetési  tervjavaslata  kidolgozását  
figyelemmel kísérik, az operatív munkában részt vesznek. A feladat- és hatáskörükbe  
tartozó ügyekben döntéseikkel segítik a tervezési munkát.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

3 Új napirendi pont 15:02:52 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  A házasságkötések,  a bejegyzett  élettársi  kapcsolatok és a családi  események  
szolgáltatási díjairól szóló 21/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dr. Ferenczi Mária jegyző:

Az elmúlt testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület a rendeletet. Több képviselő észrevételt tett  
a külső, illetve a hivatali helyiségben történő szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakra. 
A szolgáltatási díjak kibontását javasolja az 1. számú melléklet szerint. Minden egyes, gyakorlatban  
igénybe  vett  szolgáltatásnál  a  szolgáltatási  díjak  összegszerűen  kerülnének  meghatározásra.  A  
szolgáltatási  díjakat  a szolgáltatónak  nemcsak nettó+ÁFA,  hanem bruttó  árként  is  meg kellene  
jelenítenie a tájékoztatásnál.

Kérdések 15:05:12 

Pajor Kálmán képviselő:

Eddig mennyi volt a díjak mértéke, mert nincs róla táblázat? Hány %-os emelést jelent? Melyek az  



új díjak, amelyek eddig nem voltak? Szervezési díj volt eddig és mit takar?

Dr. Ferenczi Mária jegyző:

A bizottsági ülésen is felmerült ez a kérdés. Ugyanakkorák az összegek, mint az elmúlt évi. Ezen a  
Művelődési Központ Np. Kft., aki a szolgáltatásokat biztosítja, nem változtatott. Ha a házasulandók 
saját  maguk  biztosítják  a  különböző  szolgáltatásként  feltüntetetteket,  csak  azokért  a  
szolgáltatásokért kell fizetni, amelyeket a Művelődési Központ Np. Kft.-n keresztül rendelnek meg.  
A  szervezési  díj  is  ebben  foglaltatik,  illetve  ebből  fizetik  a  közreműködőket,  akik  segítenek  a  
házasságkötések zökkenőmentes lebonyolítását. 
A szolgáltatási megállapodást függelékbe kéri helyezni, mivel megrendelésenként változó.

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet  
elfogadását Dr. Ferenczi Mária jegyző által fentebb ismertetett módosításokkal. 

 No: 98 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Távol Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Nem Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Távol Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos..........................................Távol
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:07:24
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 58,34% 46,66%
Nem 4 33,33% 26,67%
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: 

221/2010. Kth.
A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól  
szóló 21/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása.



H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  elutasítja  a  házasságkötések,  a  bejegyzett  élettársi  
kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 21/2010. (XII.01.) önkormányzati  
rendelet módosítását. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

4 Új napirendi pont 15:07:58 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

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

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 15:09:33 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Mind a három határozati javaslat változat áremeléssel jár. A legkevesebb is 8 %. Nem áll fenn  
annak a veszélye, hogy az illegális hulladék elhelyezés szaporodni fog? 

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

A korábbi  rendszer  átalakítás  következtében,  ami 2007-2008-ban történ meg,  sem hozott  olyan  
mértékű illegális hulladék elhelyezést, mint várták. Most kisebb mértékű emelésről van szó, mint a  
korábbi elavult és az új rendszer közötti díjemelés, ezért nem számítanak növekedésre ezen a téren. 
Amennyiben növekszik, ellenőrzésére és megszüntetésére megfelelő hatósági szervek vannak. 

Hozzászólások 

Pajor Kálmán képviselő:

A kezében tartja  Halász Balázs alpolgármester választási  kampányban kiadott  szórólapját,  ami  
tartalmazza a szilárd és folyékony hulladékszállítás díjrendszer azonnali felülvizsgálatát. Kíváncsi,  
hogy megszavazza-e a 8 %-os díjemelést Halász Balázs alpolgármester. Az „A” változat szerint az  
infláció  kétszeresének  mértékével  emelnék  a  szemétszállítási  díjakat,  ami  érthetetlen  és  
elfogadhatatlan számukra, mert nincs műszaki fejlesztés a díjemelés mögött. Nem valósították meg 
a chiprendszert, vagy a súly után történő fizetést, hogy igazságos fizetési feltételek legyenek. Nem  
fejlesztettek műszakilag, viszont az infláció kétszeresével szeretnék ennek ellenére növelni a díjat. A 



maga és a frakció részéről is elfogadhatatlannak tartja.
A „B” és a „C” változat szerint a lakosságra terhelnék a zöldhulladék begyűjtésének költségét. Ez  
is elgondolkodtató, hisz 59 ezer tonna hulladékot fogadott a Szegedi úti telep és ebből 5000 tonna  
csak  kiskunhalasi.  Ez  8  %-a  az  egésznek.  A  többivel  pedig  a  halasi  utakat  rongálták.  Kéri  a  
városvezetést,  hogy  folytassanak  tárgyalásokat  a  hulladékbegyűjtőkkel.  Annak  fejébe,  hogy  a  
városnak  kell  az  50  ezer  tonna  szemét  szállításából  származó  útkárokat  kijavítani,  legalább  a  
zöldhulladékot  gyűjtsék össze a város területéről.  Kiskunhalasnak legalább ennyi előnye legyen  
abból, hogy rajtuk keresztül megy az összes hulladék.  Véleménye szerint az érdekérvényesítésük  
gyenge. Azonkívül azt sem látják megjelenítve a díjakban, hogy komposztálják ezt a zöldhulladékot,  
ami egy költségcsökkentő tényező, de ezt a lakosság nem tapasztalja.

Nagy Péter alpolgármester:

Tisztázni  szeretné,  hogy  a  8  %-os  díjemelés  konzorciumi  döntés.  Ez  alapján  emelné  meg  a  
szolgáltató  a  díjat.  Ezt  a  szolgáltatást  a  lakosság és  az  egyéb közületek  részére  végzi,  így  két  
lehetősége van a városnak. Vagy az fizeti meg, akinek végzik ezt a szolgáltatást, vagy a városnak  
kell  megfizetnie.  A  szolgáltató  az  ősszel  nagyon  készséges  volt  abban,  hogy  szervezzenek  egy  
zöldhulladék gyűjtési akciót. Rendkívül kedvező árat ajánlott, hogy a lakosság terheit ne növeljék és  
tiszta legyen a város. A begyűjtött lomb súlyát tekintve a tényleges piaci ár 1/7-ét fizették. Akkor  
határozták  el,  hogy  ezt  rendszeressé  fogják  tenni,  hogy  ne  kelljen  szervezni.  Akkor  is  hirtelen  
ötletként  jött,  a  lakosság  úgy  ahogy  részt  vett  benne.  A  lakosság  feladata  a  zöldhulladék  
összegyűjtése és elszállítása ugyanúgy a kertekben, mint a közterületen. Sajnálatosan a bizottsági  
üléseken is olyan közhangulat alakult ki, hogy ezt elodázták. Ehhez persze az is hozzájárult, hogy a  
szolgáltatóval szerettek volna előzetesen leülni, időpontokat is meghatároztak, de nem került rá sor.  
Személy  szerint  is  nagyon sajnálja.  Biztos  benne,  ha  előzetesen  részletesen  kitárgyalják,  akkor  
eredményt tudtak volna elérni. Az „A” változat támogatását javasolja. A „B” és a „C” változatot  
tárgyalják  meg,  milyen  formában  lehetne  lebonyolítani,  hogy  minél  kevesebb  terhe  legyen  a  
lakosságnak.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Fülöp Róbertet és Csáki Lászlót a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. részéről, hogy  
van-e hozzáfűznivalójuk az elhangzottakhoz.

Fülöp Róbert Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője:

Az előterjesztés hátulról ötödik oldalára szeretné felhívni a figyelmet, ami a díjemelés mértékének  
indoklását  tartalmazza.  Világosan bemutatják,  hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási  Kft.  
egyes költségelemeit hogyan kívánja növelni a következő évben. Anyag jellegű ráfordításuk, mint 
üzemanyag, igénybevett szolgáltatások 3,8 %. Személyi jellegű ráfordítások, tehát bérnövelés, 3,8 
%.  Értékcsökkenés  3,8  %.  Vagyonkezelés  költsége  11,92  %.  Mindenki,  aki  ebben  az  ügyben  
korábban érintett volt, az emlékszik arra, a díjstruktúra úgy áll össze, hogy a bevételük több, mint  
30 %-át beküldik egy központi alapba, ami a rendszer fenntartását, a korábbi önkormányzati önerő  
hitelből történő finanszírozását biztosítja. Csökkenteni is kívánják a költségeiket bizonyos helyeken  
és növelni kívánják 35 %-kal a szelektív hulladék hasznosításának bevételét, ami csökkenti a díjat.  
A 8 % nem a társaságnál csapódik le, mert egészében befizetésre kerül az önkormányzati tulajdonú  
vagyonkezelő társaságba.
A  ténylegesen  náluk  maradó  rész  3,8  %.  Szeretné,  ha  ezt  megértenék  és  nem  lenne  kétség  a  
tekintetben, hogy mi hova fordítódik. Jövőre 176 millió Ft-ot elutalnak a lakossági bevételekből.  
509 millió Ft összbevételt terveztek. 
A  zöldhulladékkal  kapcsolatban  munkatársai  többféle  változatot  próbáltak  letenni  az  asztalra.  
Elismeri,  hogy  ezek  a  változatok  nem  túlzottan  jók.  Tudomásul  kell  venni,  hogy  amikor  



megrendelték ezt a szolgáltatást a közbeszerzési eljárásban, abban a zöldhulladék elszállítása úgy  
szerepelt, hogy a lakosság, vagy a vállalkozók beviszik a hulladékudvarba. Ha azt akarják, hogy  
nagyobb  mértékben  kiszolgálják  a  lakosságot,  annak  többletköltségei  vannak,  amit  valamilyen 
módon fedezni kell. Partnerek abban mindenféle módon, hogy ez a kérdés a helyére kerüljön. 
Vannak alapdolgok, amelyektől nem lehet eltekinteni.
Az utak használatával kapcsolatban elmondja, hogy sok gépjármű után fizetnek gépjárműadót, az  
iparűzési adót is ide fizetik be Kiskunhalasra. Ha végiggondolják az útvonalakat Soltvadkertről,  
Kiskunmajsáról, vagy Jánoshalmáról Zsanára nem valószínű, hogy önkormányzati utakon történik  
a szállítás. Lehet ezzel foglalkozni, de nem biztos, hogy itt kell igazítani a dolgokon. Véleménye  
szerint,  ha  valamilyen  módon  adózni  kell  az  utak  használatáért,  akkor  valamilyen  egységes  
szabályozást kell bevezetni, mert nem lehet kizárólag csak a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási  
Kft.-ra  hárítani.  Cél-e  az,  hogy  a  kiskunhalasi  vállalkozások  az  úthasználatért  különadót  
fizessenek? 

Gyovai István polgármester:

Megragadja az alkalmat, hogy az elmúlt hetekben a város központjában és azon túl is végrehajtott  
őszi zöldhulladék gyűjtési akcióban megköszönje a cég hathatós részvételét, Véleménye szerint az  
elmúlt években erre nem volt példa, mind a gyorsaságát, mind a hatékonyságát tekintve. 
Tudomása  szerint  két  évvel  ezelőtt  volt  az  a  közbeszerzési  pályázat,  amikor  a  konzorcium  
kiválasztotta azokat a szolgáltatókat, akik jelenleg is folytatják ezt a szolgáltatási tevékenységet. Ez 
a  kiválasztás  közbeszerzési  pályázat  lévén  alapvetően  a  szolgáltatási  díjakra  koncentrált.  
Nyilvánvaló, hogy a legalacsonyabb díjon próbálta a társulás végrehajtatni ezt a szolgáltatást. A  
most második alkalommal történő díjemeléssel a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. díja nem éri el a második ajánlattevő díját. Két évvel ezelőtt  
igen jól sikerült az a kiválasztás, ami alapján a jelenlegi rendszer működik. 
Véleménye szerint nem szükséges megszavazni, amit minden bizottság javasolt, hogy folytassanak  
tárgyalásokat a zöldhulladékkal kapcsolatban. Az elmúlt hetekben kialakult kapcsolat, folyamatos  
párbeszéd alapján biztos benne, hogy a következő hetekben sikerül kialakítani az ezzel kapcsolatos 
működést,  illetve ennek árait,  amivel a képviselő-testület  ismét fog vele találkozni maximum 1-2 
hónapot követően. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet  
„A” változatának elfogadását.

 No: 99 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Tart. Aradszky Lászlóné.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Távol Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Tart. Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos..........................................Távol
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:25:50
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 8 61,54% 53,34%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 5 38,46% 33,33%

Szavazott 13 100.00% 86,67%



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 24/2010. (XII.15.) sz.  
rendeletét az alábbiak szerint: 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

24/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  

szóló 30/2003.(XI.12.) önkormányzati. rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. törvény  
16.§  (1)  bekezdése  és  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  23.§-a  
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1.§

A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről  
szóló  30/2003.  (XI.12.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet)  1.  számú melléklet  1.  
pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletet lép:

2.§

A Rendelet  2. számú melléklet 2. pontja helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

3.§

A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.”
5 Új napirendi pont 15:26:04 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város II. Hulladékgazdálkodási Tervének rendeletben történő 
kihirdetése.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Az indoklás részben szerepel, hogy a tervet véleményezte az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Annyiban pontosítaná, hogy a tervezési időszak alatt  
folyamatos  kapcsolattartás  volt  a  tervező  és  a  felügyelőség  között,  a  véleményeztetés  pedig  



folyamatban van.

Kérdések 15:27:07 

Jerémiás Béláné képviselő:

Korábban elhangzott, hogy a helyi vállalkozókat segítsék, illetve a hivatal dolgozóit bízzák meg a  
különböző tervek elkészítésével. Ez a terv miért Kiskunmajsán készült?

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Tudomása  szerint  ez  a  kérdés  már  egy  tavalyi  bizottsági  ülésen  is  felmerült  egy  más  tervhez  
kapcsolódóan.  Szakmailag  lenne  ember  arra  a  hivatalon  belül,  aki  elkészítené,  ám  az  anyag  
terjedelmét és időigényét tekintve nehezen vállalható a kötelező feladaton belül. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet  
elfogadását.

 No: 100 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:29:02
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 25/2010. (XII.15.) sz.  



rendeletét az alábbiak szerint: 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének

25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben,  a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000.évi XLIII.  törvény  
35.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§

Kiskunhalas Város 2009-2014. tervezési időszakra szóló II. Hulladékgazdálkodási Tervét e rendelet  
1. számú melléklete határozza meg.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,  ezzel egyidejűleg a  helyi hulladékgazdálkodási  
tervről szóló 41/2004.(X.04. ) önkormányzati rendelet hatályát veszti.”

Gyovai István polgármester:

Köszöni a képviselő-testület pozitív hozzáállását. 

6 Új napirendi pont 15:29:10 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  kötelező  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  ellátására  kötött  szerződés 
meghosszabbítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

A  bizottsági  üléseken  megfogalmazott  kiegészítéseket,  illetve  az  azóta  lefolytatott  egyeztetések  
eredményét szeretné ismertetni. A bizottsági üléseken felmerült a határozati javaslat 1. pontjának 
módosítása.
A határozati  javaslat  2.  pontja  aszerint  módosul,  hogy  nem a   2011.  évi  rendes  testületi  ülés  
időpontjáig számoljon be a polgármester, hanem 2011. évben. 
3.  pontként  merült  fel,  hogy  az  1.  pontban  feltüntetett  2010.  december  31-ig  szóló  szerződés  
jogszerűségét vizsgálják felül, hogy meghosszabbítható-e.
A határozati javaslat vonatkozásában az egyeztetéseket lefolytatták. A határozati javaslat 1. pontja  
úgy  módosulna,  hogy  a  2010.  december  31-ig  hatályos  szerződést  eredményes  pályázat  
lefolytatásáig,  de  legkésőbb  december  31-ig  meghosszabbítja.  A  fő  szempont  az  eredményes 
pályázati  eljárás  lefolytatása.  A  közbeszerzésekről  szóló  CXXIX.  törvényben,  illetve  egyéb  más 
vonatkozó jogszabályban leírtaknak megfelelő pályázati kiírás szükséges, illetve a közzététel, majd 



azt követően eredményhirdetés. Ezután következne a szerződéskötés és onnantól látná el feladatait  
a következő időszakra kiválasztott közszolgáltató. 
Június  30-ra  módosítja  a  korábban  ismertetett  javaslatát,  miszerint  legkésőbb  december  31-ig 
hosszabbítsák meg a hatályos szerződést.

Kérdések 15:32:07 

Hunyadi Péter képviselő:

Felmerült-e az a lehetőség, hogy ezt a szolgáltatatást az önkormányzat visszavegye és a városnál  
jelentkezzenek azok a bevételek, amivel ez jár?

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

A  vonatkozó  jogszabályok  megyei  hatáskörbe  utalják  a  szolgáltatást,  az  ő  kötelező  feladata.  
Korábban egy feladatátvállalás történt az önkormányzat részéről és jelenleg az önkormányzat látja 
el ezt a közszolgáltatást a korábbi pályázatot elnyerő pályázóval. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását a fent elhangzott kiegészítésekkel, miszerint a hatályos szerződést 2011. június  
30-ig,  de  legkésőbb  az  eredményes  pályázati  eljárás  lefolytatásáig  meghosszabbítják,  valamint  
2011.évben számoljon be a polgármester.

 No: 101 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:34:19
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva



Határozat: 

222/2010. Kth.
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kötött szerződés meghosszabbítása.

H a t á r o z a t 

1.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kötelező  kéményseprő-ipari  
közszolgáltatási feladatokat ellátó Halas-Szolg Kft. - Halas-Thermo Kft. és az Önkormányzat között  
2010. december 31-ig hatályos szerződést 2011. június 30-ig, legkésőbb az eredményes pályázati  
eljárás  lefolytatásáig  meghosszabbítja  a  szerződésben  és  módosításaiban  foglalt  változatlan  
feltételekkel,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szolgáltató  felé  történő  további  ellátási  
kötelezettség jelzésére.

2.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Kiskunhalas  Város 
Polgármesterét, hogy az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével eljárást folytasson le a  
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás további ellátásának biztosítása érdekében, majd annak  
eredményéről, a szolgáltatási szerződés megkötésének céljából legkésőbb a 2011. évben számoljon  
be a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Nagy Péter alpolgármester,
Dózsa Tamás Károly alpolgármester,
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető ,
Barta József városfejlesztési osztályvezető,
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző, 
Csankó Árpád Halas-Thermo Kft. ügyvezetője  

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

7 Új napirendi pont 15:34:26 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi beszámolója.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 15:35:10 

Pajor Kálmán képviselő:

A cégvezető is elismerte, hogy a zöldhulladék kérdése nincs megoldva. Mindenképpen keresni kell a 



megoldást. Dicséretes dolog, hogy konténereket helyeztek ki a város több pontjára a zöldhulladék  
összegyűjtésére, de az idősektől nem várható el, hogy a nagy fák lehullott lombját elszállítsák a  
több  száz  méterre  lévő  konténerbe  kosárral,  vagy  talicskával.  Ez  részmegoldás  volt  és  sok  
bosszúságot okozott a halasiaknak. Az összegyűjtött 150 m3 hány %-a az összes zöldhulladéknak?  
Véleménye szerint elenyésző százaléka.

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Pontos adatuk nincs, tekintve az, hogy a zöldhulladék a város területén folyamatosan keletkezik.

Hozzászólások 

Halász Balázs képviselő:

A bizottsági  ülésen  alaposan megtárgyalták  a  hulladékgazdálkodást  és  a  beszámolót  is.  Akkor  
megjegyezte, hogy a lakosság tájékoztatását vállalta a cég. Abban az időben nagy vihart kavart,  
hogy elkészültek a szóróanyagok, de nem került  a lakossághoz. Valamelyik reggel több darabot  
kapott,  amit  szét  tud  osztani.  Ebben  részletesen  le  van  írva,  hogy  kell  szelektíven  gyűjteni  a  
hulladékot.  Ha még van belőle,  azt  érdemes  lenne  eljuttatni  a  lakossághoz,  hogy  tájékozódjon 
belőle. 

Pajor Kálmán képviselő:

Most nem aktuális a zöldhulladék kérdése a tél miatt, de a napirendek között szerepel. Sajnálja,  
hogy Soltész Gergely környezetvédelmi referensnek nincs adata a zöldhulladék mennyiségéről. A  
Városgazda Zrt. által osztogatott  zsákok mennyiségéből lehetne következtetni.  Véleménye szerint  
nem  ártana,  ha  a  városnak  lenne  becslése  erre  vonatkozóan.  Legalább  azt  tudnák,  hogy  
számszerűen mekkora a probléma. Ezt nem olyan nagyon nehéz megállapítani megítélése szerint. 
Még  időben  meg kell  oldani,  hogy  a  nyesedékeket  és  egyéb  közterületi  hulladékokat  tavasszal  
szervezetten szedjék össze és ne több kilométerre kelljen elhordani. Aki ezt sem tudja megoldani,  
annak ottmarad a háza előtt. Őszre feltétlenül meg kell oldani a kérdést. 

Jerémiás Béláné képviselő:

Az előterjesztés 2. oldalán lévő táblázat szerint 10558 ügyfél van és ebből 9656 az aktív. Érdekes,  
hogy 110-120 literes edény után fizet 9929 ügyfél. Sok ember panaszkodik emiatt. A 70-80 literes  
edényzettel  rendelkező ügyfelek száma 629. A körzetében nagyon sok az egyedül élő ember, aki  
elmondja azt, hogy a 110-120 liternek csak a tized része szemetük keletkezik hetente és viszik le a  
közös konténerbe. Méltánytalannak tartják azt, hogy el nem végzett szolgáltatásért kell fizetniük.  
Még lépcsőházak lakói is megkeresték ezzel kapcsolatban, nemcsak családi házakban élők. Jó lenne  
ezen segíteni valamilyen szinten.

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 102 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen



Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Távol Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:41:49
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 92,31% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 7,69% 6,67%

Szavazott 13 100.00% 86,67%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 2  13,33%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

223/2010. Kth.
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi beszámolója.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyólag  elfogadja  a  
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. új hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó 2010.  
évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző,
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

8 Új napirendi pont 15:42:00 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A vízterhelési díj bebocsátókra áthárított 2011. évi mértéke.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.



Kérdések 15:42:43 

Hozzászólások 

Máté Lajos képviselő:

A bizottsági üléseken a Fidesz-KDNP Frakció tagjai kifejtették azokat a véleményüket, hogy 10 %  
körüli díjemelést takar az emelés, ami az előzetesen kiadott inflációs rátánál majdnem háromszor  
magasabb. Emiatt tartózkodtak, vagy szavaztak nemmel. A Fidesz-KDNP Frakció tagjai vélhetően  
most is ezt fogják képviselni. Nem tartják elfogadhatónak, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben,  
amikor mindenkit rendkívül súlyosan érint a gazdasági válság, az inflációt jelentősen meghaladó 
díjemelések háruljanak a lakosságra.

Vili Gábor képviselő:

A város nagy részét ez nem fogja 2-3 éven belül érinteni. Ha minden sikeres lesz, a csatornázás  
beindul és 2 év alatt meg is fog valósulni. A szennyvíztelep korszerűsítése is megtörténne és nem 
lenne ilyen károsanyag kibocsátása, ami miatt ezt fizetnie kell a városnak. 

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Máté  Lajos  képviselő  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  a  környezetterhelési  díjak 
megállapításáról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény egyértelműen leírja, hogyan kell számolni azokat  
a terhelési díjakat, amelyek a bebocsátókra, használókra átháríthatók. Jelen esetben körülbelül 10  
%-os emelés van a tavalyi  évhez képest.  Hangsúlyozza, hogy nem báziselvű díjemelés, hanem a  
kibocsátott  szennyvízmennyiség  és  a  szennyezettségi  határérték  meghaladásából  történik  a  díj  
kiszámítása. A 2010. évi mért adatokból történik a díj megállapítása 2011. évre, utána pedig m3-re 
történő visszaosztása. 

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 103 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Nem Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Nem Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos..........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:46:20
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 8 57,14% 53,33%
Nem 6 42,86% 40,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 14 100.00% 93,33%



Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

224/2010. Kth.
A vízterhelési díj bebocsátókra áthárított 2011. évi mértéke.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvénnyel és az egyes környezetterhelési díjak  
visszaigénylésének  a  kibocsátott  terhelő  anyag  mennyiség  meghatározás  módjáról,  valamint  a  
díjfizetés  áthárításának  szabályairól  szóló  270/2003.(XII.24.)  Korm.  rendelet  értelmében,  a  
Kiskunhalas Városi Szennyvíztisztító rendszer bebocsátói  esetében a 2011. évi  vízterhelési  díj  a  
szennyvízdíj részeként, térfogatarányosan kerüljön áthárításra.

Vízterhelési díj mértéke
Díjkategória Áthárított vízterhelési díj

Kibocsátás típusa Bebocsátás  
körülménye Jel Ft/m3

2011. évre
1./közcsatornába bocsátott szennyvíz esetén

Lakossági kibocsátó Kiépített  köz-
csatornába

Vc1 11,-

Intézményi kibocsátó Vc2 11,-
Gazdálkodási  
célú
kibocsátó

Normál 
szennyezett

Vc3 12,-

Közepesen 
szennyezett

Vc4 24,-

Erősen 
szennyezett

Vc5 35,-

2./települési folyékony hulladék leürítőbe bocsátott szennyvíz esetén

Lakossági kibocsátó

Települési  
folyékony 
hulladék  
fogadóba

Vt1 30,-

Intézményi kibocsátó Vt2 30,-
Gazdálkodási  
célú
kibocsátó

Normál 
szennyezett

Vt3 30,-

Közepesen 
szennyezett

Vt4 67,-

Erősen 
szennyezett

Vt5 98,-

Megjegyzés! A díjak a 25%-os ÁFA-t tartalmazzák



Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető,
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző,
Halasvíz Kft.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

9 Új napirendi pont 15:46:29 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek 2010. évi  
működéséről.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Csernák Lajos kistérségi irodavezető igazoltan távozott néhány perccel ezelőtt. Kiegészítés nincs az 
előterjesztéshez. 

Kérdések 15:47:11 

Jerémiás Béláné képviselő:

Az 1. oldalon van az előterjesztésben a logopédiai szakszolgálatról szó. Örvendetes, hogy ennek a  
megvalósítása két évvel ezelőtt megtörtént 9 településre, ami 200 fő ellátottat jelent. Ugyanakkor a 
bekezdés második részé szerint a normatív támogatás nem fedezi a feladat ellátását.
Honnan fogja pótolni ezt az önkormányzat és mi a teendő?

Gyovai István polgármester:

A  logopédiai  szakszolgálat  alapvetően  külső  vállalkozókkal,  pedagógusokkal  végezteti  ezt  a  
tevékenységet. A díjazásuk tudomása szerint a két évvel ezelőtti szinten rekedt. Emlékezete szerint  
ez 1800 Ft/óra díjat jelent. Ennek ellenére nem elegendő a keret, viszont a Többcélú Kistérségi  
Társulás a rendelkezésére álló többi keretből tudja pótolni saját költségvetésén belül.

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 104 



Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:49:27
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: 

225/2010. Kth.
Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinek 2010. évi működéséről.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csernák Lajos kistérségi irodavezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

10 Új napirendi pont 15:49:39 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása. 



Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:50:06 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  javaslat  
elfogadását.

 No: 105 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:50:31
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%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

226/2010. Kth.
Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása.

H a t á r o z a t 

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Költségvetési  Intézmények  
Gazdasági  Szervezete,  Napsugár  Óvodák  és  Bölcsőde,  Százszorszép  Óvodák,  Bóbita  Óvoda,  
Bölcsőde  és  Pedagógiai  Szakszolgálat,   Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Bölcsődéje,  
Martonosi Pál Városi Könyvtára,  Felsővárosi Általános Iskola,  Fazekas Gábor Utcai Általános  
Iskola,  Kertvárosi Általános  Iskola,  Szűts  József  Általános  Iskola,  Bernáth Lajos Kollégium, II.  
Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium, Bibó  
István  Gimnázium,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzati  Tűzoltóság,  Kiskunhalas  Város  
Önkormányzata    alapító  okiratait  úgy  módosítja,  hogy  a  kiegészítő  tevékenység  szakfeladatai  



továbbiakban az alaptevékenységbe sorolódnak.  A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció elnevezés  
gazdálkodási jogkör elnevezésre változik.

 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Napsugár Óvodák és Bölcsőde,  
Százszorszép Óvodák, Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat,  Kiskunhalas Város  
Önkormányzatának  Bölcsődéje,  Felsővárosi  Általános  Iskola,  Fazekas  Gábor  Utcai  Általános  
Iskola,  Kertvárosi Általános  Iskola,  Szűts  József  Általános  Iskola,  Bernáth Lajos Kollégium, II.  
Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium, Bibó  
István  Gimnázium  alapító  okiratában  az  intézményvezető  kinevezése  pontban  az  „Oktatási  
Bizottság” szövegrész helyébe az „ Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság” szöveg lép.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1.,  2. pontban történt  
változásokkal az alapító okiratokat egységes szerkezetben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az  
illetékes szervek felé az  eljárással kapcsolatos intézkedéseket  tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető,
Kiskunhalas város költségvetési intézményeinek vezetői, 
Humánpolitikai főosztály, 
Víg Katalin intézményi referens általa:
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervei

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

11 Új napirendi pont 15:50:41 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közoktatási intézmények pedagógiai programjai módosításának jóváhagyása. 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:51:02 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

A bizottsági  ülésen is  felmerült  a helytörténeti  oktatás  kérdése.  Nagy megelégedésükre  szolgál,  
hogy mindegyik intézményben lesz rá keret. Hány órában fogják oktatni egy évben?

Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens:

A  bizottsági  ülésen  is  elhangzott,  hogy  felmenő  rendszerben  minden  iskolában  bevezették  a  
helytörténeti  oktatást  5-8.  évfolyamon,  az  intézmények  beépítették  a  pedagógiai  programjukba.  
Általában  8-9  óráról  van  szó.  Van  aki  a  történelem  tantárgy,  van  aki  külön  modul  keretében  
oktatja. 



Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 106 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 15:52:36
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 100,00% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

227/2010. Kth.
Közoktatási intézmények pedagógiai programjai módosításának jóváhagyása.

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola pedagógiai  
programjának módosítását jóváhagyja.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Felsővárosi  Általános  Iskola pedagógiai  
programjának módosítását jóváhagyja.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Kertvárosi  Általános  Iskola pedagógiai  
programjának módosítását jóváhagyja.

4. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Szűts  József  Általános  Iskola pedagógiai  
programjának módosítását jóváhagyja.

5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium pedagógiai programjának 
módosítását jóváhagyja.



6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági,  
Informatikai  Szakközépiskola  és  Kollégium  pedagógiai  programjának  módosítását  
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Humánpolitikai Főosztály,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
érintett intézmények vezetői

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

12 Új napirendi pont 15:52:42 

Gyovai István polgármester:

Egyes  képviselők  indítványozták  szünet  tartását.  Kérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  
tartsanak-e szünetet. Úgy látja, hogy a többség egyetért vele, ezért 10 perc szünetet rendel el.

Ülés felfüggesztése 15:53:26 

Ülés folytatódik 16:09:43 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 16:10:33 

Hozzászólások 

Jekő Attila alpolgármester:

A pályázat része a vezetői program. Nem határozzák azt meg, hogy mit kell ennek tartalmaznia.  
Éppen ezért  több pályázó esetén nehéz összehasonlítani őket szakmailag,  hiszen egyes pályázók  
beszélnek  bizonyos  részekről,  míg  a  többiek  nem,  vagy  hangsúlyosabban.  A  szakbizottság,  aki 
véleményezi ezeket, vagy a képviselő-testület, nagyon nehéz helyzetekbe tud kerülni egyes eseteknél.  
A pályázati kiírások kapcsán módosító indítványa van, amivel véleménye szerint nem sérül annak a  
szabadsága, hogy mit ír le a programjában, de priorizálnak egyes részeket, amire feltétlenül térjen  
ki.  Ne  az  legyen,  hogy  valaki  ír  egy  jó  pályázatot,  de  egyes  részekre,  amelyekre  kíváncsiak 
lennének,  nem  tér  ki.  Javasolja,  hogy  a  Bibó  István  Gimnázium  és  a  II.  Rákóczi  Ferencz  
Szakközépiskola esetében a vezetői program térjen ki a pedagógia programra vonatkozó esetleges  



módosítási  elképzeléseire  és az intézmény gazdasági működésével  kapcsolatos elképzelésekre.  A  
pályázótól függ, hogy a pedagógiai programot úgy hagyja, vagy módosítja. A koncepció kapcsán 
sokat beszéltek a racionális gazdálkodás fontosságáról. Szíve joga, hogy ezen felül mit ír még bele  
a vezetői programba, de várják el, hogy erről a két dologról mindenképpen beszéljen. 

Jerémiás Béláné képviselő:

A  törvény  szerinti  kiírás  véleménye  szerint  elegendő,  ezért  nincs  szükség  arra,  hogy  az  
önkormányzat saját feltételeket határozzon meg. 
Sok esetben szakértők bírálják el a pályázatot első körben. Feltételezzenek annyit róluk, hogy ezt  
meg tudják tenni. 

Gyovai István polgármester:

A  pályázati  kiírások  tervezett  szövegében  a  vezetői  program említésre  kerül.  Már  a  bizottsági  
ülésen is felmerült, hogy a pedagógiai és gazdasági működésre vonatkozó elképzelések is kapjanak  
helyet  a  vezetői  programban  elvárásként.  Véleménye  szerint  egy-egy  pályázatról  való  döntés  
alkalmával nagyon fontos szerepet játszik az, hogyan csatlakozik az intézmény és annak vezetője  
egyrészt  az  önkormányzat  gazdasági  elképzeléseihez,  ami  a  következő  évben  rendkívül  fontos 
szerepet játszik, másrészt a pedagógiai elképzeléseihez, amelyek valamennyi intézményt érintik. Az  
elmúlt évek során a képviselő-testület döntése alapján sajnos csak 1-1 évre kapott megbízást egy  
intézményvezető.  Nekik hosszabb távon kell  gondolkodniuk, ezért bízik benne, hogy a képviselő-
testület képes lesz úgy megítélni egy-egy pályázatot, hogy a kiírásnak megfelelő időtartamra fogja  
megbízni  az  intézményvezetőket.  Jekő  Attila  alpolgármester  módosító  indítványáról  kéri  a 
képviselők szavazatát,  miszerint  a vezetői  program térjen ki  a pedagógia programra vonatkozó 
esetleges  módosítási  elképzeléseire  és  az  intézmény  gazdasági  működésével  kapcsolatos  
elképzelésekre.

 No: 107 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Tart. Aradszky Lászlóné.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Nem Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos..........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 16:16:27
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 8 53,34% 53,34%
Nem 5 33,33% 33,33%
Tartózkodik 2 13,33% 13,33%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva



Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület támogatta a módosító indítványt. 

Javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  javaslat  elfogadását  a  módosító  indítvány  
figyelembevételével.

 No: 108 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos..........................................Tart.
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 16:17:06
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

228/2010. Kth.
Közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása.

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  II.  Rákóczi  Ferenc  
Mezőgazdasági,  Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és  Kollégium  (6400 
Kiskunhalas, Kossuth u. 39.) igazgatói állására.

o Képesítési  feltétel: jogszabályban előírt  felsőfokú  - főiskolai,  egyetemi  szintű-  pedagógus 
végzettség továbbá pedagógus-szakvizsga.

o Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség.
o Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.



o A pályázat  benyújtása: 1  példány  teljes  pályázati  anyag  (vezetői  program,  ami  kitér  a  
pedagógiai  programra  vonatkozó  esetleges  módosítási  elképzelésekre  és  az  intézmény  
gazdasági  működésével  kapcsolatos  elképzelésekre+  szakmai  életrajz+csatolandó 
dokumentumok)  nyomtatott  formában,  továbbá  2  példány  vezetői  program  szakmai 
életrajzzal nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is.

o A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 15.
o A pályázathoz csatolni kell:
o a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
o az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
o a büntetlen előélet igazolására hatósági bizonyítványt,
o továbbá  nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  hozzájárulást  a  pályázati  anyagban  foglalt  

személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
o A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő 

első képviselő-testületi ülés.
o A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,  

Hősök tere 1.
o A megbízás időtartama: 5 év
o A megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. július 31.
o Illetmény: a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  

képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 300 %-a.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bibó István Gimnázium (6400 
Kiskunhalas, Szász Károly u. 21.) igazgatói állására.

o Képesítési feltétel: jogszabályban előírt felsőfokú  -egyetemi szintű- pedagógus végzettség  
továbbá pedagógus-szakvizsga.

o Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség.
o Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
o A pályázat  benyújtása: 1  példány  teljes  pályázati  anyag  (vezetői  program,  ami  kitér  a  

pedagógiai  programra  vonatkozó  esetleges  módosítási  elképzelésekre  és  az  intézmény  
gazdasági  működésével  kapcsolatos  elképzelésekre  +  szakmai  életrajz+csatolandó  
dokumentumok)  nyomtatott  formában,  továbbá  1  példány  vezetői  program  szakmai 
életrajzzal nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is.

o A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 15.
o A pályázathoz csatolni kell:
o a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
o az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
o a büntetlen előélet igazolására hatósági bizonyítványt,
o továbbá  nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  hozzájárulást  a  pályázati  anyagban  foglalt  

személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
o A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő 

első képviselő-testületi ülés.
o A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,  

Hősök tere 1.
o A megbízás időtartama: 5 év
o A megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. július 31.
o Illetmény: a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  

képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 300 %-a.



3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Százszorszép Óvodák (6400  
Kiskunhalas, Vasút u. 2.) óvodavezetői állására.

o Képesítési  feltétel: jogszabályban  előírt  felsőfokú  óvodapedagógusi  végzettség  továbbá  
pedagógus-szakvizsga.

o Előnyt jelent: közoktatás-vezetői szakképzettség vagy óvodavezetői végzettség.
o Kiegészítő feltétel: legalább 5 év szakirányú pedagógiai gyakorlat.
o A  pályázat  benyújtása: 1  példány  teljes  pályázati  anyag  (vezetői  program+  szakmai  

életrajz+csatolandó  dokumentumok)  nyomtatott  formában,  továbbá  1  példány  vezetői  
program szakmai életrajzzal nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is.

o A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 15.
o A pályázathoz csatolni kell:
o a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
o az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
o a büntetlen előélet igazolására hatósági bizonyítványt,
o továbbá  nyilatkozatot,  mely  tartalmazza  a  hozzájárulást  a  pályázati  anyagban  foglalt  

személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.
o A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő 

első képviselő-testületi ülés.
o A pályázat címzése: Kiskunhalas Város Jegyzője Polgármesteri Hivatal 6400 Kiskunhalas,  

Hősök tere 1.
o A megbízás időtartama: 5 év
o A megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 1.
o A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. július 31.
o Illetmény: a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás  valamint  az  erre  vonatkozó  

képviselő-testületi határozat alapján pótlék, a pótlékalap 230 %-a.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Humánpolitikai Főosztály,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
érintett intézmények vezetői

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

13 Új napirendi pont 16:17:28 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és az Önkormányzati Tűzoltóságot érintő 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 16:17:48 

Hozzászólások 



Hunyadi Péter képviselő:

A határozati javaslatban követelményként szerepel a „lakosságbarát” kifejezés. A hivatalra ráfér  
ebben  az  előrelépés.  Sok  ember  más  településen  intézi  az  ügyeit,  mert  ott  lakosságbarát  
hozzáállással találkozik. Bízik benne, hogy nemcsak egy pont marad, hanem előrelép a sorban és  
megváltozik  a  halasiak  véleménye  a saját  hivatalukról.  A  17.  pontnak  véleménye  szerint  ellent  
mond,  ami  legutóbb  a  Nemes  Tanáccsal  történt.  Ez  nem abba az  irányba mutat,  hogy  a  civil  
szervezeteket  az  önkormányzat,  akár  a  hivatalán  keresztül  komolyan  veszi  és  ezekkel  valódi  
kapcsolatot, továbbfejlesztését szeretné.

Jekő Attila alpolgármester:

Amikor  elkezdte  a  munkát  a  hivatalban,  nagyon  kíváncsi  volt  a  munkamorálra,  a  dolgozók 
hozzáállására. Az elmúlt 4 évben a Fidesz Frakció folyamatosan támadta a hivatalt, azzal vádolta,  
hogy szabotálták egy-egy határozat végrehajtását és nem dolgoznak megfelelően. Akkor sem értett  
egyet  ezzel.  Most  személyes  munkakapcsolatba  került  az  előadókkal,  osztályvezetőkkel,  
főosztályvezetőkkel. Pontos, lelkiismeretes, precíz szakmai munkát végeznek. Sokan úgy gondolják,  
hogy 8-16 óráig megy a munka. Olyan időszakban vannak a költségvetés tervezése és testületi ülés  
előkészítése kapcsán, hogy munkaidőn kívül is zokszó nélkül ellátják a rájuk bízott munkát. Sok jó  
ötlettel segítik a munkát. Nem volt még olyan kérés, amit szabotálni akartak volna. Köszönetet kell  
mondani az elvégzett munkáért, nem pedig támadni. Reméli, hogy az elmúlt négy év ilyen irányú  
hangulata a Fidesz  Frakció  részéről  is  meg fog változni.  A maga részéről  köszöni  az itt  folyó  
munkát és a továbbiakban is számít erre. 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

A  civil  szervezetekkel  való  kapcsolattartás  erősítésére  szeretne  reagálni.  Érződött  a  korábbi  
munkában, hogy nem kellő mennyiségű, ezért is jelent meg a feladatai között a civil szervezetekkel  
való kapcsolattartás. Ennek egyik első lépése volt a múlt héten a sportegyesületekkel, mint civil  
szervezetekkel való beszélgetés. Tervben van ennek a rendszeressé tétele, valamint az egyéb civil  
szervezetekkel  is  rendszeres  fórum  megszervezése,  hogy  a  gondolatok  minél  inkább  
megjelenhessenek.
A Nemes Tanács javaslatára az önkormányzat döntött, hogy csatlakozni kíván a Helyi Szövetség a  
családért mozgalomhoz. Varga Judit ügyvivő asszony az elmúlt héten volt megbeszélésen nála, ahol  
megállapodtak  abban,  hogy  az  önkormányzat  februárban  szervez  egy  konferenciát,  ahol  ezt  a  
munkát is elkezdik. Most jutottak el odáig, hogy ezt a valóságban is meg kívánják jeleníteni. 

Pajor Kálmán képviselő:

Véleménye szerint nem megfogható a szervezettel való kapcsolattartás erősítése. Nem egy egzakt  
dolog.  Van  egy-két  olyan  megfogalmazás  az  előterjesztésben,  amit  nem  megfogható.  A  civil  
szervezetek  inkább  azzal  a  gonddal  küszködnek,  hogy  kevesebb  pénzt  kapnak,  mint  egy  
alpolgármester. 
Jekő  Attila  alpolgármester  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  nem  az  egész  hivatalt  
támadták,  csak  azokat  az  intézkedéseket,  amelyek  ok  nélkül  húzódtak  el  a  Fidesz-KDNP által  
indítványozott  fejlesztéseket  illetően.  Indok  nélkül  járdaépítéseket  és  egyéb  beruházások 
megkezdését évekig, sok-sok hónappal az ideális időjárás elmúlta után sem rendelték meg. Ez a  
városvezetők, hivatalvezetők felől jött és véleménye szerint az elmúlt négy évben ez volt a viták oka.  
Ha felülről nem forszírozzák, sőt lehet, hogy az ellenkezőjére kaptak utasítást, akkor biztos nem fog  



elindulni a végrehajtás.  A Fidesz-KDNP a városfejlesztést akadályozó anomáliákat kifogásolta a 
hivatal munkájában és nem az összes hivatalnok munkáját kicsinyelte le. Ezt továbbra is fenntartja,  
ugyanis dátumra pontosan fel van jegyezve, hogy mennyit késtek a dolgok. 

Dr. Ferenczi Mária jegyző:

Hunyadi  Péter  képviselőtől  kéri,  hogy  válassza  külön  a hivatalt  az  önkormányzattól.  A hivatal  
kapcsolata  külön  dolog  a  civil  szervezetekkel.  A  civileknek  egész  más  a  kapcsolata  az  
önkormányzathoz, mint a hivatalhoz. Önkormányzati döntés volt nem pedig hivatali. A hivatal nem  
egyenlő az önkormányzattal, hanem egy intézménye.
Pajor Kálmán képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy felülről jön a döntés. Az általuk  
két évvel ezelőtt létrehozott ad hoc bizottságnak a mai napig nincs meg a vizsgálat lezárása. Ez egy  
olyan kérdéskör volt, amikor elkezdték vizsgálni, de nincs eredménye, nem találtak igazán semmi  
kivetnivalót.
A hivatal, mint intézmény, az önkormányzati döntéseket hajtja végre, csak azokkal a lehetőségekkel,  
amelyeket az önkormányzat a hivatal részére biztosít.

Jekő Attila képviselő:

A saját  nevében annyit  meg tud ígérni  Pajor  Kálmán képviselőnek,  ha az önkormányzat olyan  
döntést  hoz,  ami  az  ő  alpolgármesteri  feladatkörével  kapcsolatos,  akkor  azt  természetesen  
határidőben végre fogja hajtani. 

Pajor Kálmán képviselő:

Ezt így kellene megoldani. Az összes képviselő-testületi döntést maradéktalanul és minél előbb meg  
kell valósítani. Ez maradt el az elmúl négy évben. Épp ezt reklamálta annak idején és most is erre 
hivatkozik.  Dózsa  Tamás  Károly  alpolgármester  is  megerősíthetné  abban,  hogy  az  útalapokért  
másfél évig harcoltak, mire elkezdték. Indokolatlanok voltak a késések, megszavazott költségvetési  
tételek voltak. Ne menjenek bele a részletekbe, mert felsorolhatnának 7-8 olyan munkát, aminél ezt  
tapasztalták. Most ideje sincs rá, mert 2 percben korlátozták a hozzászólását.
Ha szükségesnek tartja dr. Ferenczi Mária jegyző, írásban még benyújthatja azt a 8 oldalt, ami 
erről készült. 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Felhívja  Pajor  Kálmán  képviselő  figyelmét,  hogy  megváltozott  a  polgármester  személye  és  a 
városvezetés.  Mindössze szűk 2 hónap telt  el  azóta.  Igyekeznek,  de nagyon sok a feladat.  Azért  
osztották  szét  a  feladatokat,  hogy  alaposan  és  körültekintően  tudják  a  képviselő-testület  elé  
terjeszteni a dolgokat. Azon vannak, hogy az a sok-sok jó gondolat, ami megfogalmazódik itt az  
asztal  körül,  azok  minél  inkább  megjelenjenek,  hogy  Kiskunhalas  város  lakosságának  javát  
szolgálják. 

Gyovai István polgármester:

Nem  érti,  hogy  miért  éppen  a  civil  szervezetek  lettek  kiemelve  a  23  pontos  felsorolásból.  Az  
előterjesztés következtében véleménye szerint a civil szervezetekkel való kapcsolatok és folyamatos  
beszélgetés megváltozni nem fog, inkább fejlődik, ezért nem hiszi, hogy bármelyik civil szervezetet  
ki  kellene  emelni  a  több  közül  azzal,  hogy  előterjesztési  lehetőséget  kap.  A  15  fős  képviselő-
testületből  bármelyikük  a  civil  szervezetek  kezdeményezéseit  felkarolva  előadhatja  az  
önkormányzatnak az igényeket. 
Nem ismerte az előzményeket. de ha volt olyan ad hoc bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy  



megállapítsa  az  esetleges  problémákat,  de  ezek  szerint  nem  volt  ilyen.  Korábban  a  hivatal  
dolgozója volt,  most  vezető,  de látja,  hogy nagy szervezettséggel  és  teljes  odaadással  képviseli  
valamennyi  köztisztviselő  azokat  a  célokat,  amelyeket  meghatároznak  számukra  a  vezetők.  Az  
önkormányzat esetleges működési problémái hogyan vetülnek le a hivatalra, az elsősorban nem a  
hivatal  felelőssége véleménye szerint,  hanem menet közben ezek a szálak megszakadnak.  Biztos  
benne,  hogy  a  következő  években  a  minél  kiegyensúlyozottabb  együttműködés  érdekében  az  
önkormányzati  döntéseket  egy  az  egyben  fogják  közvetíteni  a  hivatal  számára.  Nyílván  a  
végrehajtást is számon fogják kérni.
További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.
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229/2010. Kth.
A  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőit  és  az  Önkormányzati  Tűzoltóságot  érintő  
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása.

H a t á r o z a t 

I.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  figyelemmel  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló  1992. évi  XXIII.  törvény 34.§ (3) bekezdésében foglaltakra a Polgármesteri  
Hivatal  köztisztviselőire  vonatkozó  teljesítménykövetelmények  alapját  képező   kiemelt   célokat  
2011. évre   az alábbiakban határozza meg:

1) A Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfelelő,  
megalapozott előkészítése. A Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése során fokozott  
figyelem  a  határidők  betartására.  A  Képviselő-testület  és  a  Bizottságok  döntéseinek  



határidőre történő végrehajtására.
2) A  képviselő-testületi  meghívók,  előterjesztések  elektronikus  formában  bevezetése  2011.  

március hónaptól 
3) A  fejlesztési  célok  megvalósítása  érdekében  a  fejlesztési  támogatási  forrásokhoz  való 

hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése,  
illetve a pályázatkészítők munkájának segítése, kiszolgálása a szükséges dokumentumokkal. 

4) A gyakran változó jogszabályok ismerete és pontos végrehajtása, valamint a jó színvonalú 
munkavégzéshez  szükséges  ismeretek  megszerzése  érdekében  a  köztisztviselők  képzése,  
továbbképzése.

5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
törvény (KET) szabályainak és az ágazati jogszabályoknak megfelelő, jogszerű és szakszerű  
ügyintézés.

6) A térségben működő helyi  és területi  államigazgatási  szervekkel  való kapcsolattartás,  jó  
munkakapcsolat kialakítása és fenntartása.

7) Az elektronikus  hatósági  ügyintézés  mielőbbi  bevezetése érdekében az  ehhez  kapcsolódó 
feltételrendszer fokozatos biztosítása.

8) „lakosság-barát”  közigazgatási  hatósági  ügyintézés,  humánus  és  jogszerű  hivatali  
működés;

9) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglalt közérdekű 
adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, az adatok aktualizálása. 

10) 2011.  évi  költségvetés  stabilitásának  biztosítása,  a  pénzügyi  és  számviteli  fegyelem 
erősítése, a vezetői ellenőrzés folyamatos biztosítása.

11) A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és folyamatos monitoringjának biztosítása,  
a külső és belső szerződéses kapcsolatok folyamatos, koordinált figyelemmel kísérése.

12) A helyi adó rendelet szabályainak  maximális betartása, a megállapított adó bevétel teljes  
körű behajtására való törekvés

13) Az éves  ellenőrzési munkatervben meghatározott feladatok  maradéktalan  végrehajtása.
14) az Önkormányzat gazdasági társaságaival folyamatos kapcsolattartás fejlesztése
15) Az  ellenőrzésre  jogosult  külső  szervek  ellenőrzési  tervében  a  Hivatalra,  illetve  az  

önkormányzatra  vonatkozó  ellenőrzéseinek  eredményes  és  határidőben  történő  
megvalósításának elősegítése.

16) A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése.
17) A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, továbbfejlesztése.
18) A köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények határidőre történő kiadása, valamint az 

egyéni  teljesítményértékelések  – a Ktv.  34.  §-a alapján – határidőre történő teljes  körű 
elvégzése. 

19) A  hivatal  működésében  a  költséghatékonyság  és  a  takarékosság  érvényre  juttatása.  A  
költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az előírások maradéktalan betartása mellett az  
erőforrások minél szélesebb körű feltárása, a racionális gazdálkodás megvalósítása.

20) A  Polgármesteri  Hivatalban  dolgozó  köztisztviselők  közötti  együttműködés  elmélyítése,  
hatékonnyá  tétele.  Az  osztályok   közötti  együttműködés,  feladatmegosztás  hatékony  
megvalósítása.

21) Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos növelése az  
állampolgárok tájékoztatásában.

22) A  2011. évhez kapcsolódó rendezvények megszervezésében való aktív közreműködés.
23) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye munkájának segítése

Határidő:  azonnal
Felelős:  Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról  értesül:
Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző



Polgármesteri Hivatal főosztályvezetők,  osztályvezetők

II.)  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fegyveres  szervek  hivatásos  
állományú  tagjainak  szolgálati  viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvény  245/F  §-ban  kapott  
felhatalmazás alapján a teljesítmény követelmények alapját  képező kiemelt  célokat  a Hivatásos  
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2011. évre az alábbiak szerint határozza meg:

I. Kiemelt (stratégiai) célkitűzések vagy szakmai feladatok:

1. Fordítson  kiemelt  figyelmet  a  szolgálati  törvény  (a  fegyveres  szervek  hivatásos 
állományú  tagjainak  szolgálati  viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvény)  várható  
változásaira.

2. A  tűzoltó  eszközök  beszerzéseire  irányuló  pályázati  lehetőségek  figyelemmel  kísérése,  
lehetőség esetén sikeres részvétel a pályázatokon.

3. Az EDR alkalmazásának további fejlesztése az irányítása alá tartozó tűzoltóságon.
4. A tűzvédelmi törvény esetleges változása esetén gondoskodjon az irányítása alá tartozó  

tűzoltóság jogszerű működéséről.
5. Fordítson  kiemelt  gondot  a  tűzvédelem  érdekében  szükséges  prevenciós  feladatok  

teljesítésére, illetve a tűzvizsgálatok minőségi végrehajtására.

II. Kompetencia célok:

1. Kapcsolattartás/Szóbeli  kommunikáció  (3./5.):  A  kommunikációja  során  képviselje  az  
irányítása alá tartozó tűzoltóság érdekeit, a tűzvédelmi rendszer szereplőinek véleményét 
ismerje meg és lojális módon kezelje azt.

2. Felelősség/Szervezet  iránti  lojalitás  (4./14.):  Legyen elkötelezett  a  tűzoltóság ügyeivel  
kapcsolatosan, azonosuljon az irányítása alá tartozó szervezet céljaival.

III. Egyéni fejlesztését/fejlődését szolgáló célfeladatok:

1. Fejlessze idegen nyelv ismereteit.
2. Őrizze meg jó egészségi állapotát és fizikai állóképességét.
3. Kísérje figyelemmel, sajátítsa el a megjelenő szakmai jogszabályok előírásait.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző,
Babud Jenő tűzoltóparancsnok

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

14 Új napirendi pont 16:31:51 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Szabadkai út 1. szám alatti ingatlan használatba adása.



Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Igyekezett  úgy megfogalmazni az  előterjesztést,  hogy érthető és  egyszerű legyen.  Az ingatlan  a 
város  tulajdona,  amit  két  évvel  ezelőtt  pályázattal  megkíséreltek  felújítani.  A  100  millió  Ft-os  
bekerülési költség miatt úgy döntöttek, hogy nem vállalja az önkormányzat. Akkor lépett a helyébe a  
Művelődési Ház, aminek a felújítása az idei évben sikeresen megtörtént. Az ingatlan ettől  ott van és  
használják. Meglehetősen rossz állapotban van. Elsődleges használóként a Halas Táncegyüttes és a  
Halas Néptánc Kulturális Alapítvány jelezte, ha van rá lehetőség, akkor egy hosszabb időre, 10 
évre  használatba  vennék.  Emellett  biztosítanák,  hogy  az  állagmegóvás  mellett  a  külső,  belső  
felújítást támogatók közreműködésével megvalósítják. Véleménye szerint az állag így megmaradna.  
Reméli, hogy a homlokzat tekintetében is szép épületet fognak látni jövőre és büszkén mondhatják,  
hogy ez is Kiskunhalasnak az egyik olyan kulturális helyszíne, ami nemcsak a néptánccal színesíti a  
várost, hanem a tervezett, vagy már most is folyó népzene oktatással. Más közösség is használja,  
ilyen az Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény is,  akik a néptáncoktatást  ott  folytatják.  Eddig is  
használhatták a termet. Véleménye szerint a jövőben is lehetséges, hogy ott gyakoroljanak. Lesz  
még néhány olyan civil  közösség, aki használni tudja ezt a színteret az ő hagyományápolására,  
vagy kultúra megőrzésére. 

Kérdések 16:34:38 

Hunyadi Péter képviselő:

Volt-e egyeztetés az épület használóival? A megyei fenntartású Zeneiskolával élő szerződés van.  
Őket érinti ez a változás. A Kiskun Táncegyüttessel volt-e egyeztetés, mi lesz az ő sorsuk? Mi a  
garancia a jelentős forrást igénylő munkálatokra, mert 100 millió Ft-okról beszélnek?  
A megfogalmazásokat homályosnak érzi főként a határozati javaslat 2.  pontjában. Különösen a  
határidőket lehetne pontosítani. Milyen garanciák vannak a teljesítés elmaradása esetén a város  
számára? Semmilyen garanciát nem lát, ami a város érdekeit védené ebben a megállapodásban.
A közvélemény tájékoztatása érdekében kéri ismertetni, hogy kik alapították ezt az alapítványt és  
mit lehet tudni róla, mert hasznos lenne. Van-e bevételi forrása az alapítványnak az önkormányzati 
támogatáson  kívül?  A  megállapodás  nem  tér  ki  rá,  de  a  közüzemi  díjakat  ki  fogja  fizetni  az  
elkövetkező időben?

Máté Lajos képviselő:

A határozati javaslat 2. pontja tartalmazza a kötelezettségeket. Az alapítvány kötelezettségei miért  
nincsenek  konkretizálva?  Jogi  szempontból  szinte  értelmezhetetlenek,  szinte  semmisnek  is  
tekinthetők.
Az  állagmegóvást  lehet-e  ellenőrizni?  Az  állapotfelmérés  az  előfeltétele,  amit  szakértőnek  kell  
elvégezni.  Ki  fogja  ezt  elvégezni  és  ki  állja  a  költségeket?  Mi  történik,  ha  nem  tesz  eleget  
állagmegóvási kötelezettségének az alapítvány? Van-e lehetőség a szankcionálásra, mert nem derül  
ki?

Pajor Kálmán képviselő:

Majd később kíván szólni,  mert módosító indítványa lenne,  most pedig még csak a kérdéseknél  
tartanak.

Jekő Attila alpolgármester:



Benne is megfogalmazódott néhány kérdés. Tudomása szerint a megyével van egy együttműködési  
megállapodása az önkormányzatnak. A megállapodás tervezet a képviselő-testület elé kerül még,  
vagy ezzel az üggyel tovább nem foglalkoznak? 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Az elmúlt években a Halas Táncegyüttes 2 millió Ft-ot kapott az önkormányzattól és ebben benne  
volt az is, hogy a közüzemi díjakat fizeti. Emlékei szerint két évvel ezelőtt a Táncházat a Művelődési  
Központhoz csatolták, ő a működtető. Akkor 1,5 millió Ft-ra csökkentették a támogatásukat. Az 500  
ezer Ft megjelent  a Művelődési  Központ Np. Kft.  költségvetésében,  hogy legyen miből fizetni  a  
fűtés-  és  villanyszámlát.  Többször  jelezték,  hogy  ez  sokszor  nem volt  elegendő  a  nem kellően  
körültekintő használat miatt. Ez is egy indok, hogy használatba adják és ők maguk oldják meg. A  
működtetésben  az  önkormányzat  eddig  is  és  továbbra  is  kíván  segíteni.  A  néptánc  az  egyik  
ékességük, amit a továbbiakban is segíteni kell. 
Az előterjesztés kiegészítésénél utalt arra, hogy továbbra is használhatják az eddigi egyesületek az  
épületet,  amit  a  megállapodásba  bele  is  foglalnak.  Ennek  feltételei  a  pozitív  döntést  követő  
egyeztetés után kerülnek rögzítésre.
A Városgazda Zrt. készíti el a megállapodást a 3. pont szerint. Értékbecslés is készül, hogy tudják  
mi a kiinduló állapot és ahhoz képest mit végeztek el, vagy mi romlott le. 
Információi  szerint  a  felújítási  munkálatokra  a  forrás  rendelkezésre  áll,  ezért  is  jelezték  a  
szándékot, hogy biztos ott lehessenek hosszabb távon. Ahogy megvan a döntés, el is kezdik a belső  
felújítást. Nem 100 millió Ft-ról és teljes  tetőcseréről van szó, mint a korábbi tervezetben, hanem a  
vakolat és olyan közművek javítása, ami fontos ahhoz, hogy a fal állapota ne romoljon. Ha annyit  
tudnak tenni, hogy az épület talpon tudjon maradni a következő években is, akkor a mostani szűkös  
világukban már egy lépést tettek annak érdekében, hogy ez megmaradjon. Használják és sokan ott  
töltik  nagyon sok estélyüket.  Akik  ebben benne élnek,  mindent meg fognak tenni  azért,  hogy jó  
legyen oda bemenni és táncolni.

Hozzászólások 

Nagy Péter alpolgármester:

Neki is előjöttek a kétségei. Olyanról döntenek, amire nincs elkészült megállapodás, a paraméterei  
nincsenek lerögzítve. Évente 2 millió Ft támogatást kap az alapítvány. Éppen csak a működésre,  
vagy arra sem elég. Nincs bevételi forrása, amiből meg tudná valósítani ezt a felújítást 40-50 millió  
Ft-os nagyságrendben se. A 100 millió Ft-ot soknak tartja, bár nagyon sokat rá lehet költeni egy  
épületre,  ha  azt  nézi,  hogy  a múzeum bővítésére  120 millió  Ft-ot  terveztek  az  alig  200 m2-es  
épületre, akkor bármi lehetséges. Érthetőek a kétségek. A döntéshez mellékelni kellett volna egy  
megállapodás tervezetet, hogy ne kerüljenek abba a helyzetbe, 1 év múlva előállnak azzal, hogy 
nincs egy fillérjük sem, de a helyiség a működésre alkalmatlan és az önkormányzat 20-40 millió Ft-
ot adjon az épület felújítására. Nem olyan sürgős véleménye szerint, hogy most dönteniük kelljen.  
Amennyiben igen, akkor álljon elő az előterjesztő azzal, hogyan lesz pontosan.

Vili Gábor képviselő:

Üdvözli ezt az elképzelést, mert az épület a választókörzetében található és nap, mint nap elmegy 
előtte. Nem tudja, hogy az önkormányzat a próbaterem felújításán kívül mennyit költött az épületre.  
Most van egy kezdeményezés. A bizottsági ülésen elhangzott, olyan konstrukcióban próbálják meg a  
felújítást, hogy vállalkozók anyaggal, a Vári Szabó István Szakközépiskola  pedig kétkezi munkával  
támogatja. Véleménye szerint nem szabad, hogy elszalasszák ezt a lehetőséget.



Dr. Ferenczi Mária jegyző:

A  Vári  Szabó  István  Szakközépiskola  igazgatója  kereste  meg  az  alapítványt  azzal,  hogy  
gyakorlóhelyként felújítanák kívül-belül, mint ahogy már több épületet is, abban az esetben, ha az  
anyagot bármilyen támogatók részéről biztosítani tudja az alapítvány. A belső felújításhoz az anyag  
rendelkezésre áll. Képviselő-testületi felhatalmazás nélkül nem kezdenének hozzá a munkához. A  
belső felújítást már januárban megkezdenék, a külső felújítást pedig ahogy az idő engedi. A Vári  
Szabó István Szakközépiskola  részéről  felmérték  a munkálatokhoz  szükséges  anyagmennyiséget,  
ennek alapján próbálta azt az alapítvány megszerezni. 
Pontosítaná,  hogy  az  alapítványon  keresztül  eddig  is  használhatta  az  épületet  a  Halas  
Táncegyüttes.  Nem az alapítványt  támogatta az önkormányzat,  hanem a táncegyüttest.  A Halas 
Táncegyüttes működésére adott támogatást az önkormányzat. Eddig is használták, csak nem volt  
rögzítve. Maga az alapítvány használhatta, de a táncegyüttes kapta a támogatást. Az alapítvány  
pályázati pénzekkel, illetve külső támogatásokkal egészíti ki azt az összeget, amit az önkormányzat  
működésre ad a Halas Táncegyüttesnek.

Jekő Attila képviselő:

Véleménye szerint egység van a képviselő-testületnek abban, hogy a nemes szándékot támogatni  
kell.  A  felmerülő  kérdésekben  azt  veszi  észre,  hogy  több  információra  van  szüksége  ahhoz  a  
képviselő-testületnek, hogy konszenzussal el tudja elfogadni. Javasolja az előterjesztőnek, hogy a 
megállapodás pontos részleteinek kidolgozása mellett kerüljön vissza a képviselő-testület elé, most  
csak  egy  szándéknyilatkozatot  adnának  és  felhatalmaznák  az  előterjesztőt  a  megállapodás  
elkészítésére. 
Véleménye szerint ezzel a döntéssel a cél nem sérülne. Egyszer már volt olyan, hogy megállapodás  
aláírása nélkül elkezdtek egy felújítást. Időben nem veszítenek, mert a megállapodás elkészítéséig  
úgysem kezdődhetnének meg a munkák az épületen. Az előterjesztő bölcsességére bízza egy másik  
határozati javaslat elfogadását, mert véleménye szerint konszenzussal meg lehet szavazni. 

Pajor Kálmán képviselő:

Mindannyiuk  szívügye  a Halas  Táncegyüttes  és  támogatják,  hogy  rendezett  körülmények  között  
tudjanak működni és gyakorolni, de valóban hiányoznak megállapodási feltételek.
Ha  szavaznak  az  előterjesztésről,  javasolja  a  határozati  javaslat  2.  pontjának  kiegészítését,  
miszerint  az  alapítvány  kötelezettsége  az  ingatlan  külső-belső  teljes  felújítása  az  eredeti  
homlokzatkép  megóvásával.  Bonyolult  cirádák  vannak,  nehogy  leradírozzák,  mert  polgárház  
felújításoknál  divat.  A helyi  védettség ellenére látott  olyan ablakcseréket,  ami nem volt  teljesen  
szakszerű. Hívják fel arra a figyelmet, hogy az eredeti homlokzat tiszteletben tartásával kellene a  
homlokzatot felújítani. Szakmailag javasolja, de ha nem tartják szükségesnek, akkor leszavazzák. 

Hunyadi Péter képviselő:

Nem kapott választ a kérdéseire. Némelyik homályos, de elfogadja. 
A közvélemény tájékoztatását kérte, hogy milyen alapítványról beszélnek? 
Egyetért  Jekő  Attila  alpolgármesterrel,  hogy  kifejezetten  jó  elgondolásról  van  szó.  Abszolút  
támogatja az épület, a táncegyüttes és minden miatt, ugyanakkor elhangzottak ezek a kérdések. Ne  
szaladjanak  bele  olyan  dolgokba,  amit  később  megbánnak.  Zavarja  a  kizárólagos  kifejezés  a  
határozati  javaslat  1.  pontjában.  Az  önkormányzat  több  ciklusra  lemond  az  egyik  épületéről.  
Tulajdonképpen le kellene venni a napirendről a javaslatot, annak ellenére, hogy támogatja és jó.  
Javasolja,  hogy  vegyék  le  napirendről  és  térjenek  vissza  rá  később.  Konszenzussal  meg  lehet  
szavazni és támogatni lehet. 



Nagy Péter alpolgármester::

Örül, hogy konszenzus van a helység használatát illetően a képviselő-testületben.  A kizárólagos  
használatba  adását  ennek  a  nagy  épületnek,  ő  is  túlzásnak  tartja.  Akkor,  amikor  bizonyos  
gondolataik vannak arra, hogy milyen további lépések és esetleges átszervezések történjenek, egy 
ilyen helységet  többcélúan kell  felhasználni.  A megállapodás mindig az előterjesztés  mellékletét  
képezi,  ezért  is  szokatlan  ez  számára.  A  polgármestert  annak  a  megállapodás  tervezetnek  az  
aláírására  szokták  felhatalmazni.  Itt  nincs  mire  felhatalmazni.  Annyi  részletkérdésben  van 
hiányosság, hogy véleménye szerint nem történik szentségtörés, ha egy hónap múlva döntenek róla.  
Tudomása szerint az idő nem sürgeti őket, ezért javasolja, hogy halasszák el a döntést. 

Máté Lajos     képviselő:

A konszenzus  kezd  kialakulni.  Úgy látja,  hogy  nem volt  párbeszéd az  alpolgármesterek  között.  
Tudomása szerint a polgármester úr irodájával szemben van Nagy Péter alpolgármester irodája.  
Dózsa  Tamás  Károly  és  Halász  Balázs  alpolgármesterek  irodája  a  lépcső  mellett,  Jekő  Attila  
alpolgármester irodája a folyosó végén található. A csapat fogaskerekei közé homok keveredhetett.  
Úgy  gondolja,  hogy  nincs  az  előterjesztés  kellően  kidolgozva.  Azt  tartaná  a  legjobbnak,  ha  
visszaadnák Dózsa Tamás Károly alpolgármesternek, hogy dolgozzon még rajta, vagy visszavonná.  
Határozat nélkül is kijelenthetik, hogy támogatják a használatba adást, de ki kell dolgozni, hogy 
milyen határidővel kell elvégezni a felújításokat és kik, milyen módon használhatják. A felmerült  
dolgokat szükséges írásban lefektetni. Jó, ha egy előterjesztés rövid és velős, de ez már túlzottan az.  

Váradi Krisztián képviselő: (Ügyrendi)

A négy határozati javaslati pont közül most csak a 3. pontról szavazzanak. Ezzel kifejeznék azt a  
szándékukat, amiről már 20 perce beszélnek tizenöten. Egy későbbi időpontban lehetne dönteni a  
megállapodásról.
 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Fontosnak tartja leszögezni a legfontosabbat, hogy elhivatott emberekről van szó, akik felvállalták  
a nemzeti  hagyományok ápolását és azt,  hogy a nemzeti  kultúrának egy szegmensét  igyekeznek  
megőrizni. A néptáncosokról csak a legnagyobb elismerés hangján lehet beszélni. Az is nyilvánvaló,  
hogy nekik minden támogatást meg kell adni. Nem fognak megharagudni, ha azt mondják, hogy a  
tulajdonosi oldal szempontjait is érvényesíteni kell és némi garancia- és konkrétumtöbblettel térnek  
vissza erre a kérdésre. 

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja.

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

A  Néptánc  Kulturális  Közhasznú  Alapítvány  alapítói  a  néptáncot  támogató  és  ebben  élő  
magánszemélyek. Nem tudja őket név szerint felsorolni, de dr. László az egyik jelképes kurátor.
Visszavonja az eredeti határozati javaslatot, helyette kéri, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata  
tegyen  szándéknyilatkozatot  arra,  hogy  Kiskunhalas,  Szabadkai  út  1.  szám  alatti  ingatlant  a 
Néptánc Kulturális Alapítvány használatába adja. Az előző határozati javaslat 3. pontja lenne az új  
határozati  javaslat  2.  pontja,  miszerint  felkérik  a  Halasi  Városgazda  Zrt.  vezérigazgatóját  a  
megállapodás elkészítésére. Ha ez így megfelel,  akkor igyekeznek minél hamarabb visszahozni a  
testület elé. 



Gyovai István polgármester:

Javasolja  a  képviselő-testületnek  a  fentebb  ismertetett  határozati  javaslat  elfogadását  azzal  a  
kiegészítéssel, hogy a következő testületi ülésre készüljön el a megállapodás tervezet. 

 No: 110 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 16:59:51
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

230/2010. Kth.
A Szabadkai út 1. szám alatti ingatlan használatba adása.

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  szándéknyilatkozatot  tesz 
arra, hogy a Kiskunhalas, Szabadkai út 1. szám alatti ingatlant a Néptánc Kulturális  
Alapítvány használatába adja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Városgazda 
Zrt. vezérigazgatóját a megállapodás elkészítésére a következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 



Dózsa Tamás Károly alpolgármester,
Humánpolitikai Főosztály,  
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója,
Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft.,
Néptánc Kulturális Alapítvány

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

15 Új napirendi pont 16:59:59 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Gulyás József Labdarúgó Kupa, illetve a Férfi Kézilabda Sport Club 
támogatása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Váradi Krisztián képviselő:

Az  előző  évek  gyakorlatának  megfelelően  a  költségvetésben  megszavazott  8  millió  Ft-os  keret  
felosztása két részletben szokott történni. Ennek első feléről, 7 millió 400 ezer Ft-ról még az első  
félévben döntöttek, így a fennmaradó 600 ezer Ft-ra vonatkozó előterjesztésről tárgyalnak most,  
amelyben a korábban beérkező három igényből kettőt  tartanak indokoltnak és ezeket javasolják  
támogatni.

Kérdések 17:00:57 

Máté Lajos képviselő:

Rendelkezésre is áll  ez az összeg? Több támogatási  összeget tartalékba helyeztek az idén, de a  
pénzügyi helyzet jelenlegi állása mellett tudomása szerint László Mária pénzügyi és városfejlesztési  
főosztályvezető a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén úgy nyilatkozott, hogy nem 
nagyon van miből kifizetni. 

Váradi Krisztián képviselő:

A költségvetésben ez nem tartalék soron szerepel, mert nem módosították. Az összeg egyik fele kerül  
felosztásra,  a  másik  fele  pedig  később.  Ez  nem  került  be  a  költségvetés  sem  általános,  sem 
céltartalékai közé, tehát van fedezet rá költségvetési soron. Volt rá példa, hogy a kifizetés a jövő  
évet terhelte. Tavaly a KNKSE esetében volt egy bizottsági ülés Karácsony környékén, ahol hoztak  
egy  határozatot  a  2009.  évi  költségvetés  terhére,  ami  2010-ben  került  kifizetésre.  A  bizottsági  
ülésen ő is fogalomzavarban volt. Arról van szó, hogy a költségvetésben szerepel, de a kifizetésére  
jövőre kerül sor. A jövő évi költségvetésben ismételten meg fog jelenni a megfelelő rovatban. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:



További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 111 
Gyovai István......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs.....................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila...........................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán..........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos..........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 17:03:14
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

231/2010. Kth.
A Gulyás József Labdarúgó Kupa, illetve a Férfi Kézilabda Sport Club támogatása.

H a t á r o z a t 

1.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  100.000,-Ft  összeggel  támogatja a  
Gulyás  József  Emléktornát,  amelyhez  az  összeget  a  Kiskunhalasi  Város  Sportjáért  
Közalapítványon  keresztül  biztosítja.   A  támogatást  a  2010.  évi   Költségvetési  rendelet  
sporttámogatási kerete biztosítja.

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,-Ft támogatási összeget ítél  
meg a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére. A támogatást a 2010. évi  
Költségvetési rendelet  sporttámogatási kerete biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 



Váradi Krisztián Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke,
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető,
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány elnöke

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

16 Új napirendi pont 17:03:20 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  A Vakáció Közhasznú Nonprofit  Kft.  részére  a 2010.  évi  módosított  
üzleti tervben szereplő pótbefizetés. 

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 17:04:14 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 112 
Gyovai István.................................Igen Dózsa Tamás............................Igen
Halász Balázs................................Igen Nagy Péter................................Igen
Nagy Róbert..................................Igen Vili Gábor..................................Igen
Jekő Attila......................................Igen Váradi Krisztián.........................Igen
Dr. Skribanek Zoltán......................Igen Aradszky Lászlóné....................Igen
Fülöp Róbert..................................Igen Hunyadi Péter...........................Igen
Jerémiás Béláné............................Igen Pajor Kálmán............................Igen
Máté Lajos.....................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 17:04:37
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%



Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

232/2010. Kth.
A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2010. évi módosított üzleti tervben szereplő  
pótbefizetés.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő –  testülete  a  2011.  évi  költségvetésben  1.654.000  Ft  
pótbefizetést biztosít a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető, 
Humánpolitikai Főosztály,
Kollerné Vámos Zsuzsanna Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

17 Új napirendi pont 17:04:45 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati  
kezességvállalás megújítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 17:05:14 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  határozati  
javaslat elfogadását.

 No: 113 
Gyovai István.................................Igen Dózsa Tamás............................Igen
Halász Balázs................................Igen Nagy Péter................................Igen
Nagy Róbert..................................Igen Vili Gábor..................................Igen
Jekő Attila......................................Igen Váradi Krisztián.........................Igen
Dr. Skribanek Zoltán......................Igen Aradszky Lászlóné....................Igen



Fülöp Róbert..................................Igen Hunyadi Péter...........................Igen
Jerémiás Béláné............................Igen Pajor Kálmán............................Igen
Máté Lajos.....................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2010.dec.:13 17:05:34
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

233/2010. Kth.
A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére önkormányzati kezességvállalás megújítása.

H a t á r o z a t 

.Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Kiskunhalas  Város 
Polgármestere  a Vakáció  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  pénzintézeti  hitelfelvételéhez Kettő  
millió  forint  valamint  járulékai  mindösszesen  maximum  kettőmillió-kilencszázezer  
összeghatárig  a  kezességi  szerződést  aláírja.  Ezzel  egyidejűleg  az.  300/2009.  Kth.sz.  
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető, 
Humánpolitikai Főosztály,
Kollerné Vámos Zsuzsanna Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

18 Új napirendi pont 17:05:42 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas város forgalmi rendjének módosítása.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.



Kérdések 17:07:01 

Pajor Kálmán képviselő:

Az ő frakciójuk nem kapott meghívást az ad hoc bizottságba, pedig több indítvány volt az 
ő részükről is. Ki hozta létre és kik voltak a tagjai a bizottságnak?
A változásra nem javasolt kérések listáján találkozott egy olyan kéréssel, hogy a Szilády  
Áron utcáról a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek kitiltását kérték, aminek nem 
adtak helyt. Ezen azért csodálkozik, mert tudomása szerint, amikor az átmenő forgalmat  
átterelték az új Dong-ér völgyi útszakaszra, abban maradtak, hogy már a Kőrösi úton sem  
lehet behajtani a városba nagyteherautókkal. Már ott tiltótábláknak kell megjelenniük és  
akkor már a Szilády Áron utcában sem jelenhet meg átmenő forgalom, mert  az 53-as  
főútról be sem hajthat. Nem érti, hogy miért kérdés ez még mostanság.

Fülöp Róbert képviselő:

A változtatásra nem javasolt kérések listáján szerepel az összes fekvőrendőr. Mind el lett  
utasítva. Ha ez nem működik, akkor milyen megoldás lenne a problémára?

Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető:

Pajor  Kálmán  képviselő  kérdésére  válaszolva  elmondja,  hogy  idézőjelben  ad  hoc  a 
bizottság.  Az előterjesztő,  a Műszaki  Osztály  segítségére szakmai  jellegű összejövetel  
volt, ahol közlekedéstervező mérnöktől, a rendőrség közlekedési osztályvezetője, a kresz 
oktatók, közútkezelők vettek részt, akik átvizsgálták a kéréseket. Az ad hoc bizottság sem 
értette  a  Szilády  Áron  utcával  kapcsolatos  kérést,  ami  így  jelent  meg  náluk.  A  
városközpont  tehergépjármű  mentesítésével  kapcsolatos  táblázása  az  elmúlt  év  
szeptemberében megvalósult.  A Szilády Áron utcára és a város többi pontjára is csak 
olyan  tehergépjárművek  jöhetnek  be,  amelyek  valamilyen  célforgalom  miatt,  illetve  
áruszállítás céljából érkeznek. Volt olyan kérés is, ahol ennek a tilalomnak a feloldását  
kérték.  Rengeteg olyan kérés érkezett,  amit  a szakmai  rész kiválasztott  és ez alapján  
készült el az előterjesztés. A képviselő-testület akár meg is változtathatja ezt a javaslatot.
Fülöp Róbert képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy még mindig érvényben van  
a korábbi képviselő-testületnek és azt megelőző testületnek a megerősítése, hogy a város  
területén fekvőrendőrt nem javasolnak elhelyezésre. Ez beruházási kérdés is, mert ennek  
van költsége. A másik oldala, hogy a város területén rengeteg helyen sebességkorlátozó  
tábla  van  kihelyezve  és  ezeknek  a  tábláknak  kell  érvényt  szerezni,  be  kell  tartani  a  
szabályokat. A fekvőrendőr kérdését a szakmai tanácsadók is elutasításra javasolták. A  
Városfejlesztési Bizottság elnöke is részt vett ezen és kiállt amellett, hogy még érvényben 
van a korábbi testület és bizottság megerősítése ezzel kapcsolatban.

Hozzászólások 

Pajor Kálmán képviselő:

Megerősítette  Kőrösi  Dezső  osztályvezető  abban,  hogy  sem a  Szilády,  sem a  Nagy-
Szeder, sem a Magyar utcában nem jelenhet meg 3,5 tonnánál nagyobb tehergépjármű. A  
város  egész  területén  nem  jelenhetne  meg  ilyen,  mert  kijelölt  út  van  az  átmenő 
forgalomra. Csak a célforgalom közlekedhet a városban. Nem tudja, hogy ki ellenőrzi ezt.  
Valószínűnek  tartja,  hogy  hatékonyabb  ellenőrzést  kellene  szorgalmazni,  mert  ennek 
ellenére még sokan áthajtanak teherautóval a belvároson, ha panasz van.



Elutasított  tételként  szerepel  az  egyirányú  utcákban  a  forgalommal  szembeni  
kerékpározás engedélyeztetése.  Van-e olyan útja  a  városnak,  ahol  engedélyezni  lehet  
ezt? Megkönnyíteni a kerékpárosok közlekedését. 
Kéri  megvizsgálni  módosító  indítványként,  hogy  melyik  kiskunhalasi  utakon  lehetne  
kerékpársávot  felfesteni.  Előfordulhat,  hogy  a  parkolás  átrendezésével,  a  kerékpársáv  
felfestésével a kerékpározás balesetmentesebbé tételét tudnák elérni. Van néhány ötlete,  
hogy melyik utakon lehetne ezt a vizsgálatot elvégezni, de nem akarja a szakembereket  
az elején felülbírálni. 

Gyovai István polgármester:

Ez egy másik előterjesztés témája lesz. Ez az előterjesztés 9 kilenc különböző forgalmi  
helyzet megoldására vonatkozik, nem pedig általánosságban a kerékpárutak létesítésére.  
Lehet akár interpelláció Pajor Kálmán képviselő kérése.

Halász Balázs alpolgármester:

A lakosságtól 32 javaslat érkezett be, amelyekből kiválogatták a kivitelezhetőket és a nem 
költségeseket. Egyszerű odafigyeléssel és praktikusságból. A szervízút és a kerékpárút  
forgalmi rendjének a megváltoztatása csak egy-két helyet érint, hisz a többi  helyen már  
elsőbbséget kell adni a kerékpárosoknak. 
A  Batthyány  utcán  volt  egy  vitás  eset.  A  jogszabály  úgy  rendelkezik,  hogy  ahogy  a  
főútvonalon megy a közlekedés, azzal párhuzamosan kellene a kerékpárúton is, de ha a  
felüljáróról pótkocsis autó érkezik és a Batthyány utcán haladna tovább, akkor elzárná az 
53-as főutat, mert elsőbbséget kellene adnia az ott haladó kerékpárosnak. Veszélyforrás,  
amit többször megvitattak. A rendőrség képviselője is jónak tartotta ezt a változtatást.  
Szintén  oka  fogyottá  vált  a  Bokréta  utca  egyirányúsítása.  A  tanintézet  képviselője  
támogatta a kétirányúsítást, mert a feltételeknek megfelel a város, vannak párhuzamos  
közlekedésre alkalmas utcák.
A Szénás utcán már régen okafogyottá vált a sebességkorlátozás, csak arra volt jó, hogy 
sebességméréssel  bírságolhasson  a  rendőrség.  A  40  km/h-s  sebességkorlátozó  tábla  
lekerült.  Akkor  volt  rá  szükség,  amikor  az  új  út  megépült  és  az  út  két  oldalán  
kerékpársávot festettek fel. Lassan lekopik, de tudomása szerint nem is lesz újra felfestve.  
A Levi’s működése idején volt jelentősége. 
Több  ilyen  módosítás  van.  Az  internetre  1  éve  valaki  folyamatosan  feltette,  hogy  a  
Gimnázium  utcából  miért  nem lehet  folyamatosan  tovább  haladni  a  Dob  utca  felé.  A  
KRESZ  úgy  rendelkezik,  ha  a  csatlakozó  úttest  középvonala  nem  csatlakozik  a  
Gimnázium utca felezővonalával, akkor sasszéval nem lehetne bemenni. A közút kezelője  
azt  mondta  telefonon,  hogy  megadja  az  engedélyt,  a  kötelező  haladási  irány  táblát  
eltávolítják és át lehet haladni a Dob utca felé.
Több értelmetlen és egymást ütő javaslat  is van. Hallották lakossági  fórumon is,  hogy  
egyirányúsítani szeretnék a Nagy-Szeder utcát. Azt nem mondták, hogy melyik végéről.  
Az  az  egyetlen  út  van,  ami  gyűjtőútként  jön  be  a  Kertvárosból.  Elhiszi,  hogy  a  
nyugalmukat szolgálná, meg a vizet is felcsapják az autók.  Látott már ötletes megoldást  
arra a kis szelvényre, ami valóban elég kevés a rezgés csillapítására az úttest és a járda  
között. Sövényt kell ültetni. Itt a város főkertésze, aki majd engedi.

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Sajnálja, hogy az Árpád utca tekintetében nem az ott lakók kérését vette figyelembe a  
bizottság. Eddig is az egyik oldalon nem lehetett megállni. Ha a másik oldalon sem lehet,  
akkor az ott lakók nem tudnak megállni. Most van egy meglehetősen rossz helyzet, amit  



az ott lakók szerették volna, hogy megszűnjön. Most még rosszabb helyzet fog kialakulni,  
ami nem túl elfogadható.

Jerémiás Béláné képviselő:

A beruházási kérések között nem szerepel a kérése. A Sáros utca és a Polgár utca már  
betonozott,  viszont  a Szász Károly  utcáról  ahogy lekanyarodnak,  körülbelül  200 méter  
hiányzik. Az ott lakók kérték, hogy épüljön meg az az útszakasz. 

Pajor Kálmán képviselő:

Az beruházás.

Jerémiás Béláné képviselő:

Akkor ezt majd a költségvetéshez fogja beadni.

Hunyadi Péter képviselő:

Halász Balázs alpolgármester hozzászólására reagálva elmondja, hogy a Nagy-Szeder  
István utca lakói szívesen tennének sövényt, vagy akár reklámtáblát is az út és a járda 
közé, de Ván László főkertész jogszabályra hivatkozva elzárkózik ettől a lehetőségtől. A  
képviselő-testület felülbírálhatja Ván László főkertész nyilván megalapozott  döntését és  
adhatna-e felmentést, vagy átvállalhatná-e a felelősséget? Valós probléma, közel van az  
úttest a házakhoz. Nem tudja, hogy a helyzet eltűrésére kell-e őket kényszeríteni. Nem 
tudja,  hogy  a  szabványoknak  megfelel-e.  Ez  egy  mellékút  volt  valamikor  és  nem  a  
Kertváros kiszolgálására épült. Nem is alkalmas arra a feladatra, amit most ellát. Megérti  
az ott élőket, ha ő lakna ott, őt is nagyon zavarná. Semmi esélyük sincs a védekezésre. A  
ház neylonnal való védése elég kellemetlen az ott lakóknak. 
Az egyirányúsítás számára is elfogadható lenne. Egyértelműen meghatározták, hogy a  
kifelé irányuló forgalmat támogatnák, ami a fák felőli  oldalon menne. Arra hivatkoznak,  
hogy  amikor  a  csőtörés  miatt  le  volt  zárva  az  egész út,  akkor  is  mindenki  valahogy  
hazatalált. Hosszú távon is el tudnák viselni ezt a helyzetet és működne attól még a város  
és a Kertváros is elérhető lenne. Az ott élők érveit is fogadják el. Szeretné kérni, hogy a  
testület engedélyezze  az ott élőknek, hogy védekezzenek a sár és rájuk csapódó hólé  
ellen. Nem egy-két lakónak problémája ez.  Elég sokan aláírták a kérést. Valós probléma 
és kéri, hogy foglalkozzanak vele, ne utasítsák el jogszabályokra hivatkozva. Könnyebb az  
mondani, hogy nem lehet. Keressék meg, hogy mégis lehessen. 

Gyovai István polgármester:

Az előterjesztés konkrét forgalmi kérdésekkel foglalkozik. Az út melletti  sövénytelepítés  
ezen a kéréskörön kívül esik. Azt kéri a Képviselő Úrtól, hogy akár interpellációban, akár  
más formában kezdeményezze a kérést. Nem fogják visszautasítani, ha ennek bármilyen  
megvalósítható formája létezik.  

Pajor Kálmán képviselő:

Úgy gondolta, amikor megkapta ezt a témát, hogy felül fogják vizsgálni a városban, főként  
a belvárosban az egyirányú utcák indokoltságát. Megítélése szerint több van, mint kellene.  
Az egyirányú utcák nagyon megnehezítik az ott lakók életét, meg az üzletek életét. Az  



egyirányú utcák miatt rengeteget kell  autózni  a belvárosban, ami kipufogógázt,  port és  
egyéb szennyeződést kelt. Véleménye szerint nem ártana napirendre tűzni, hogy melyek  
indokoltak  még  és  melyeket  lehetne  feloldani.  Nem  zárták  le  2  vagy  5  évre  a  
forgalomváltoztatásokat ezzel. Ha indokolt rövid időn belül változtatás, azt megtárgyalják.  
A  Huszár  utcaiak  hiányolják,  hogy  nem  lehet  úgy  biciklizni,  ahogy  eddig,  mert  
egyirányúsítottak.  A kisforgalmú lakóutaknál, a Kertvárosban is rengeteg helyen van 3  
méter, vagy annál is keskenyebb aszfaltcsík, mégis kétirányú az utca, mert 10 autó megy 
el  egy nap.  Ezeken a lakóutakon más szemszögből  kellene talán vizsgálni  a  forgalmi  
rendet, mint a nagy gyűjtőutakon.  A jövőben erre még visszatérnek. 

Gyovai István polgármester:

Módosító  indítványokat  nem szavaztat  meg,  kéri  a  képviselőket,  hogy  más  formában  
tegyék meg. A hivatalnak volt már olyan időszakban alkalmazottja, amikor akár bizottság,  
akár képviselő-testület két egymást követő ülésén változtatta meg egy-egy egyirányú utca  
irányát,  mert  egyik  alkalommal  az  első  húsz  ingatlan  tulajdonosa  nyújtotta  be  az  
indítványát,  a  következő  alkalommal  pedig  az  utca  túlsó  vége  az  ellenkező  irányú 
indítványát. Nyilván aszerint, hogy melyik irányból volt kedvező a megközelítés. Mindkét  
alkalommal  a  bizottság,  vagy  a  képviselő-testület  felelős  döntést  hozott.  Véleménye  
szerint ezeket a kérdéseket messzemenően a szakemberekre kell bízni. Az előkészítés  
alkalmával  most  is  szakemberek  tárgyalták  meg  helyszínen  és  áttekintve  a  környezet  
közlekedését is, ezeket a kéréseket. Így került eléjük ez az előterjesztés is. Azt javasolja,  
hogy a későbbiekben is ne az önkormányzati ülésen, ennél az asztalnál találjanak ki újabb  
indítványokat,  vagy  ötleteket.  Mindig  a  megfelelő  időben  és  hagyjanak  időt  a  
szakembereknek az ügyek felülvizsgálatára. 

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.
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Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

234/2010. Kth.
Kiskunhalas város forgalmi rendjének módosítása.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  az 1988.  évi  I.  törvény 34.§.  (2)  bekezdésében  
biztosított  jogkörében  eljárva,  Kiskunhalas  város  forgalmi  rendjének  felülvizsgálat  
keretében:

1. A város belterületén keresztülhaladó kerékpárút és közút kereszteződéseiben 
egységesen  a  kerékpárúton  (szervízúton)  közlekedő  kerékpáros  köteles  
elsőbbséget adni a közúton áthaladó gépjárműveknek.

2. Az Árpád utcában a kétirányú forgalmi rendet fenntartva, az Árpád utcának a  
Schönfeld udvar felé vezető kereszteződésétől megtiltja a megállást az Arany  
János utcáig.

3. A  Bírósággal  szembeni  parkolóban  előírt  „kötelező  haladási  irány”  előírást,  
valamint a Köztársaság utcán a parkoló bejáratánál a záróvonalat, és a „balra  
kanyarodni  tilos”jelzőtáblát  megszünteti,  biztosítva  a  mindkét  irányú  ki,  és 
behajtást.

4. A Gimnázium utcában a Kossuth utcai kereszteződésnél  a kötelező haladási  
irány (jobbra-balra) jelzőtáblát megszünteti.

5. A Tinódi utcában (a Tó u. és Dong-ér völgyi út közötti  szakaszon) a mindkét  
oldali megállási tilalmat vezet be.

6. A  Dong-ér  völgyi  út  teljes  szakaszán  a  jelenleg  megengedett  50  km/ó-ás 
sebességhatárt 70 km/ó-ra változtatja.

7. A  Szénás  utcán  és  a  Kötönyi  úton  a  40  km/ó-ás  sebességkorlátozást  
megszünteti.

8. A Bokréta utca, Kossuth utca és Vasút  utca közötti  szakaszán az egyirányú 
forgalmat megszünteti, a kétirányú közlekedést vezeti be.

9. A Bálvány utca egyirányúsítását megszünteti,  a Bálvány utcában a kétirányú  
közlekedést vezeti be.

Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető,
Meggyesi József közútkezelő,
Városgazda Zrt.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

19 Új napirendi pont 17:29:05 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Széchenyi úti veszélyessé vált nyárfák kitermelése. 



Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Ván László főkertész: 

Az  előterjesztés  címét  kívánja  kiegészíteni  lakossági  megkeresések  miatt.  Az 
előterjesztésből  egyértelműen  kiderül,  hogy  milyen  nyárfákról  van  szó.  Csak  a  Park  
Áruház  és  a  víztorony  közötti  veszélyes  nyárfákról  van  szó.  A  Széchenyi  úti  többi  
nyárfával nem foglalkoznak ebben az előterjesztésben.

Kérdések 17:30:11 

Hozzászólások 

Pajor Kálmán képviselő:

Minden fakivágást ellenez, de ezzel egyet kell érteni, mert veszélyesekké váltak ezek a  
nagy fák a rengeteg száradék miatt. 
Kémiailag káros hatások is érték a gyökereket a szakvélemény szerint. Nem tudja, hogy a  
sózás  miatti  káros  hatásra  gondol-e,  vagy  egyébre.  Ettől  függetlenül  az  kéri,  hogy  a  
határozati  javaslatot egészítsék ki  azzal,  hogy a 24 db előnevelt facsemetét ugyanoda 
ültessék, ahol ezt a ligetet kivágják. Hozzászoktak a halasiak, hogy ott egy meglehetősen  
nagy lombfelület van és hiányozni fog arról a területről. Ne alakítsák át sivataggá azt a 
vidéket. Lehet, hogy a közút kezelője máshova akarja ültetni ezeket a facsemetéket. 

Nagy Péter alpolgármester:

Öröm itt lenni ezen a képviselő-testületi ülésen. 20 év óta soha nem hallott olyat, hogy  
Pajor Kálmán képviselő egyetértett  volna fakivágással.  Ebből is látszik,  hogy rendkívül  
fontos döntés ezeknek a fáknak a kivágása. 10 éve szorgalmazza ezt, amit Ván László  
főkertész  is  meg  tud  erősíteni.  Sok  problémájuk  volt  ezekkel  a  fákkal,  hatalmas,  
emberderék vastagságú ágak törtek le róluk.  Óriási  szerencse,  hogy nagyobb tragikus  
baleset nem történt, mert nem egyszer előfordult, hogy a forgalmat el kellett terelni egy  
sávból  a letört  ágak miatt.  Ne kockáztassák,  hogy ilyen helyzetbe kerüljenek.  Üdvözli,  
hogy végre eljutottak odáig, hogy ki lehet őket vágni. 

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati  javaslat  elfogadását  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  ugyanazon  a  helyszínen  
pótolják  a  kivágott  fákat.  Bízik  benne,  hogy  a  közút  kezelője  nem fog  aggályoskodni  
emiatt. 

No: 115 
Gyovai István.................................Igen Dózsa Tamás............................Igen
Halász Balázs................................Igen Nagy Péter................................Igen
Nagy Róbert..................................Igen Vili Gábor..................................Igen
Jekő Attila......................................Igen Váradi Krisztián.........................Igen
Dr. Skribanek Zoltán......................Igen Aradszky Lászlóné....................Igen
Fülöp Róbert..................................Igen Hunyadi Péter...........................Igen



Jerémiás Béláné............................Igen Pajor Kálmán............................Igen
Máté Lajos.....................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 17:34:41
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

235/2010. Kth.
A Széchenyi úti veszélyessé vált nyárfák kitermelése.

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület  tudomásul  veszi  a  Széchenyi  úti  veszélyes  fák  kitermelését  és  a  
2011-es költségvetési évben biztosítja a kitermeléshez, valamint ugyanazon a helyszínen  
előírt pótláshoz szükséges 900.000,-  Ft-ot.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető,
Ván László főkertész

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

20 Új napirendi pont 17:34:47 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. fekvőbeteg-ellátás ellátási  
területének megváltoztatási kérelme.

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kristóf Andrea szervezési osztályvezető:



Pár  szóban  ismertetné  az  előterjesztés  előzményeit,  mert  osztós  anyagként  került  
kiosztásra. Mélykút Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. júliusában megkereste  
Kiskunhalas  Város  Polgármesterét,  hogy  az  önkormányzat  járuljon  hozzá  Mélykút  
lakosságának  a  fekvőbeteg-ellátása  a  Semmelweis  Halasi  Kórház  ellátási  területéből  
kerüljön át a bajai kórház ellátási területéhez. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  
Szolgálat  Dél-alföldi  Regionális  Intézete  (továbbiakban:  ÁNTSZ)  a két  kórházfenntartót  
felszólította,  hogy  folytassanak  egyeztetéseket  az  ellátási  terület  módosításáról.  Ezek  
eredményre nem vezettek, így Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2009. október 26-án  
nem járult  hozzá  ahhoz,  hogy elcsatolják ezt  a területet,  így az ÁNTSZ megszüntette  
október 20-án megszüntette az eljárást. November 9-én az ÁNTSZ szintén értesítette az 
önkormányzatot,  hogy  Mélykút  újból  benyújtotta  a  kérelmét.  Ekkor  az  ÁNTSZ  egy 
határozatot  hozott  és  módosította  az eljárási  területet.  Ez ellen  a Semmelweis  Halasi  
Kórház fellebbezéssel  élt.  A II.  fokú hatóság, az Országos Tisztifőorvosi  Hivatal  ezt  a  
határozatot  megsemmisítette  és  új  eljárásra  kötelezte  az  I.  fokú  hatóságot.  Ismét  
egyeztető tárgyalásokra lett felszólítva a két kórházfenntartó, azonban ezek a tárgyalások 
sem  vezettek  eredményre,  se  lakosságszám  százalékos  megosztásában,  melyben  
Mélykút azt kérte, hogy a lakosság 80 %-a Bajához, 20 %-a Kiskunhalashoz tartozzon,  
ami  elfogadhatatlan  volt  a  halasi  kórház számára.  Az  ÁNTSZ ismét  megszüntette  az  
eljárást. Ez ellen viszont Mélykút élt fellebbezéssel, így megint II. fokra került az ügy. Az  
ÁNTSZ  Országos  Tisztifőorvosi  Hivatala  22  munkanappal  meghosszabbította  ezt  az 
eljárást.  A  mostani  végzés  arra  irányul,  hogy  az  ÁNTSZ  készítette  egy  megosztási  
javaslatot  és  ezt  véleményezésre  megküldte  az  önkormányzatoknak.  Ez  múlt  héten  
érkezett meg a hivatalhoz. A javaslattal megkeresték dr. Romhányi Zoltán főigazgató urat,  
aki a véleményezése alapján nem javasolja a képviselő-testületnek az elfogadását. 

Kérdések 17:38:04 

Hozzászólások 

Máté Lajos képviselő:

Etikus-e, ha egy település úgy dönt, hogy másik településre szeretne járni kórházba, az  
önkormányzat pedig az mondja, hogy nem járul hozzá? Ezt másodszor teszik meg. Szank  
esetében örömmel vették, hogy csatlakozott  a Semmelweis Halasi Kórházhoz.  Ők nem 
Kecskemétre, hanem Kiskunhalasra szeretnének járni. Biztos, hogy gazdasági veszteség 
a  kórháznak.  Ha  jót  akarnak,  így  kell  szavazniuk,  csak  nem  biztos,  hogy  etikai  
szempontból fel tudják-e vállalni. Ők sem örülnének, ha nem lenne kórházuk és Bajára  
kellene járniuk, pedig Kecskemétre szeretnének.

Gyovai István polgármester:

Nem etikai  kérdés. Gazdasági  kérdés is és ilyen tekintetben  a kórházuk érdekeit  kell  
képviselniük. Szakmai érvek is állnak e mögött. Az ÁNTSZ javaslatát amikor dr. Romhányi  
Zoltán főigazgató elé vitték, úgy tájékoztatta őket, hogy olyan is előfordulhat, hogy valakit  
elkezdenek kezelni Baján és a kezelése során adódik egy olyan helyzet, hogy hirtelen át  
kell hozni Kiskunhalasra. Olyan állapotok jöhetnek létre, ami nem helyes.
Az egészségügy átalakításáról valamennyien sokat hallottak már. Valamikor jövő tavaszra  
becsülik azt az időpontot, amikor megyei, vagy nagytérségi kollégiumok fognak összeállni  
azzal  a  céllal,  hogy  a  megyében  található  öt  kórháznak  a  területi  ellátási  határait  
módosítsák, rögzítsék. Nem az az időpont van, amikor más jellegű döntést lehet hozni.  
Pillanatnyi  érdekük  az,  hogy  megőrizzék  a  jelenlegi  ellátási  területet  minden  
vonatkozásában.  Ha  jövő  tavasszal  valóban  születnek  ezzel  kapcsolatos  szakmai  



döntések, akkor bízik benne, hogy a mostani döntés által jobb pozícióban lehetnek. 

Kristóf Andrea szervezési osztályvezető:

Mélykút  lakosságát  hátrány  nem  éri.  Az  ÁNTSZ  megvizsgálta  a  földrajzi  és 
tömegközlekedési  viszonyokat.  Ugyanolyan  közel  van  Baja  hozzájuk  és  ugyanolyan  
tömegközlekedési eszközökkel el tudják érni mind a két várost. 

Gyovai István polgármester:

További  észrevétel  nem  lévén  a  vitát  lezárja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  a  
határozati javaslat elfogadását.

 No: 116 
Gyovai István.................................Igen Dózsa Tamás............................Igen
Halász Balázs................................Igen Nagy Péter................................Igen
Nagy Róbert..................................Igen Vili Gábor..................................Távol
Jekő Attila......................................Igen Váradi Krisztián.........................Igen
Dr. Skribanek Zoltán......................Igen Aradszky Lászlóné....................Igen
Fülöp Róbert..................................Igen Hunyadi Péter...........................Igen
Jerémiás Béláné............................Igen Pajor Kálmán............................Igen
Máté Lajos.....................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2010.dec.:13 17:42:24
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 100,00% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

236/2010. Kth.
A  Semmelweis  Halasi  Kórház  Nonprofit  Kft.  fekvőbeteg-ellátás  ellátási  területének  
megváltoztatási kérelme.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem támogatja  az   ÁNTSZ 
Országos  Tisztifőorvosi  Hivatal   421-8/2010.  számú  végzésében  tett  javaslatát  a  
fekvőbeteg  ellátás  területének  módosítására.  Nem  járul  hozzá  Mélykút  Város  
Önkormányzatának azon kezdeményezéséhez, mely szerint Mélykút  város  fekvőbeteg-
ellátás ellátási területe a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ellátási területéből a  



Bajai Városi Kórház ellátási területéhez  tartozzon. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Kristóf Andrea szervezési osztályvezető, általa:
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

A  jelenleg  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  szerint  hárman  jelentkeztek  
interpellációra. 

Különálló interpelláció:1 Interpelláció 17:42:47 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Igazából  nem  is  interpelláció,  hanem  kérdés.  A  városvezető  koalíció  gerincét  alkotó  
Magyar Szocialista Párt egyik meghatározó személyisége a szerdai híradóban vetette fel  
nemzetiségi iskola létrehozását a városban. Az oktatással és közművelődéssel foglalkozó  
Jekő  Attila  alpolgármestert  szeretné  kérdezni,  hogy  a  városvezetésnek  is  van-e  ilyen  
szándéka és melyik nemzetiségről van szó?

Különálló interpelláció:2 Interpelláció 17:43:49 

Hunyadi Péter képviselő:

A lakbér jövedelemarányos megállapítását  kérik.  A jelenlegi  lakbéremelést  nem tartják  
méltányosnak, mert az emberek teherbíró képessége nem egyforma. A javaslatot tevő és  
kérő személy számára 15 %-os lakbéremelés elviselhetetlenül sok. 
A Szilády Áron utcától a Kántor kaszáló felé vezető út megjavítását, járhatóvá tételét kérik.  
Ez  ügyben  beszélt  Nagy  Péter  alpolgármester  úrral,  aki  a  segítségét  ígérte.  Az 
interpelláció mellékleteként beadott egy 1999-es ügyiratszámú iratot, amelyet 2000. január  
14-én Gyovai István osztályvezető írt alá. Bízik benne, hogy ez a történet véget ér. 
A  Magyar  utcai  csőtörések  utáni  helyreállítás  minőségét  kifogásolják.  A  városban  a  
csatornázást  követő  elhibázott  útjavítási  gyakorlat  folytatódik  sajnálatos  módon.  
Bosszantja az embereket a helyreállítás helyreállítása. Ilyen például a Magyar utcán kívül  
a Thorma János utcában, ahol a DÉGÁZ előtt már több autónyi aszfaltot nyelt el a kátyú.  
Rendszeresen  javítják  ugyan,  de  most  sem jó.  A  példákat  lehetne sorolni.  A  Magyar  
utcában kéri a probléma megoldását, valamint az útjavítási gyakorlat felülvizsgálatát, mert  
pazarlónak érzi.
A Kertész u. 23-nál és a Vörösmarty u. 19-nél a falevél elszállítását kéri.
A Boróka Civilházzal  kapcsolatban különböző híresztelések jutottak el  hozzá.  Igaz-e a  



bezárásra  vonatkozó  szándék  és  milyen  tervek  vannak  az  épülettel  és  a  civilekkel  
kapcsolatban?
A Nagy-Szeder u. 14. szám előtti kátyú nagyon megkeseríti az ott élők életét, az előző  
ülésen  is  kérte  az  intézkedést  és  Nagy  Péter  alpolgármester  úrral  is  beszélgetett  ez 
ügyben. A helyzetre való tekintettel megismétli.
A Felsővárosi Általános Iskola Pacsirta utca felőli bejáratánál lévő parkolóba egy utcában  
lakó földet hordott. Azóta ez a parkoló sártengerré vált. Előtte sem volt jó állapotban, de  
használható,  takarítható  volt.  A  konyhások  rendben  tartották.  Érthetetlen,  hogy  
közterületre  valaki  csak  úgy  földet  hordhat.  A  káros  tevékenység  következményeit  
mindenkinek el kell viselnie, aki arra jár. A Pacsirta utca az iskola bejáratáig alapvetően  
rendezett volt eddig. Az eredeti állapot helyreállítása is jó lenne. Kéri az utca rendezését,  
árok és útszegély kialakítását a Kölcsey utcáig.
Nincs  írásban  leadva,  de  vitában  felmerült,  hogy  a  Nagy-Szeder  utcában  a  sövény  
telepítését engedélyezhetné-e a testület?

Különálló interpelláció:3 Interpelláció 17:46:50 

Jerémiás Béláné képviselő:

Sok lakó gondja,  ezért  segítséget kérnek. A fűtőmű májusban olvassa le az órákat,  a  
számlát júliusban, vagy augusztusban küldik ki, de a túlfizetést csak novemberben, vagy  
decemberben  vonják  le.  Miért  nem  lehet  levonni  július,  vagy  augusztus  hónapban?  
Hogyan lehet ezen segíteni?
Panaszkodnak  a  Spar  áruház  melletti  sötétségre  a  Bokányi  Dezső  utcai  részen.  
Megnézte, hogy a sarki világítás és az utcában lévő első világítás között a tuja bokrok  
teljesen lesötétítik a járdát. Ez sok idős embernek gondot okoz. Ebben kérnek segítséget.  
Most abban az időszakban vannak, amikor korán sötétedik. 
Minden kiskunhalasi lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt  
kívánnak.

Különálló interpelláció:4 Interpelláció 17:49:27 

Gyovai István polgármester:

Az  előző  napirendi  pontban  tárgyaltak  alapján  Pajor  Kálmán  képviselő  írásban 
interpellációt nyújtott be. Dr. Ferenczi Mária jegyző megnézte a Szervezeti és Működési  
Szabályzatot.  A  következő  napokban  kiegészítik  és  hivatalossá  teszik  a 
kerékpárközlekedésre vonatkozó elképzelését. 

Pajor Kálmán képviselő:

Még a 2011-es költségvetés előtt  a hivatal illetékes osztálya vizsgálja meg, hogy mely  
kiskunhalasi utcákban lehetne kerékpárközlekedésre alkalmas sávot kijelölni.

Gyovai István polgármester:

Köszöni Jerémiás Béláné képviselő asszony befejező szavait. Más napirend nem lévén,  
megköszöni  a  jelenlévők  részvételét  és  a  képviselő-testület  ülését  befejezettnek  
nyilvánítja.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván mindenkinek. 

Ülés befejezése 17:50:04 



Kmf.

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Pajor Kálmán:) (: Váradi Krisztián :)


