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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 Frakció
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 aljegyző
Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető
Simon István népjóléti osztályvezető
Barta József városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Dr. Babenyecz Mónika Gyámhivatal vezetője
Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Halasi Kórház Np.  

Kft. ügyvezető főigazgatója
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt.  

vezérigazgatója
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Hugyecz Sándor Halasthermál Kft. ügyvezetője
Tóth István Halasmédia Np. Kft.  

ügyvezetője
Nagy István Ernő Bernáth Lajos Kollégium 

igazgatója
Rémánné Halmosi Éva Családsegítő, Gyermekjóléti  

Szolgálat és Krízisellátó  
Intézmény vezetője

Gyovai István polgármester:

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Nagy Róbert képviselőket.

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.

NAPIREND ELŐTT:

1. NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS

Hunyadi Péter képviselő:

Tisztelt Halasiak! A legutóbbi rendkívüli testületi ülésen egy jelentős, közérdeklődésre számot  
tartó eredmény született a határozatokon kívül. A Lovasiskola hasznosítása napirendi pont 
vitájában és a polgármesteri végszóban világos lett, hogy mindenki rosszul tudta, amikor azt 
gondolta,  hogy  a  Lovasiskola  csak  lovasversenyekre  használható.  Tájékoztatja  a  
közvéleményt,  az  intézményeket,  egyesületeket,  civileket,  hogy  a terület  hasznosítható  más 
sport,  vagy  szabadidős  tevékenységre  is.  Ezt  lehetővé  teszi  már  a  tulajdonba  vételt  
kezdeményező önkormányzati határozat és a tulajdonba adási szerződés is. Semmilyen jogi  
akadálya nincs annak, hogy a jelenleginél sokkal több ember élvezhesse a kitűnő adottságú  
pálya örömeit. Jelzi, hogy közegészségügyi akadálya sincsen. 
Kéri az intézményeket, egyesületeket,  hogy amennyiben ilyen irányú elgondolásaik vannak, 
tegyék meg javaslataikat.

Az interneten a .hu és a .com végződésű címek mellett elterjedőben van a .eu végződés is. A 
települések élnek a lehetőséggel és ilyen végződésű címeken is elérhetővé teszik magukat, de 
nem így Kiskunhalas. Ha valaki a város nevét .eu végződéssel beírja, akkor méltán ismeretlen 
szocialista politikusok ömlengéseivel  találkozik. A szocialisták egyszerűen ellopták a város  
nevét,  megtévesztő,  kirekesztő  módon  saját  céljaikra  használják  azt,  ami  a  közösséget,  
Kiskunhalas város teljességét illeti meg. Felhívja a szocialisták figyelmét, hogy a Kiskunhalas  
név  használata  engedélyhez  kötött,  amit  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  
Működési  Szabályzatáról  szóló  17/2010.  (XII.01.)  számú  önkormányzati  rendelete  
(továbbiakban:  SZMSZ) szerint  a polgármester  engedélyezhet.  Felszólítja  a  szocialistákat,  
hogy adják vissza az internetes címet, ellenkező esetben a Jegyző Asszony tegyen lépéseket a 
cím visszaszerzése érdekében. Válasszanak magukhoz illő elnevezést. 

Pajor Kálmán képviselő:
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Aránytévesztés címmel kért szót. Kifogásolja, hogy gyakran apró-cseprő ügyeket tárgyalnak a  
testületi ülésen a nagy horderejű, a várost, városképet érintő kérdésekben a bizottságokban  
hoznak  döntést.  Ilyen  kirívó  példa  a katolikus  templommal szemben lévő  ún.  zárdaépület  
bontásának ügye.  Kétségtelen,  hogy egykor  a kereskedelmi  szakközépiskola  által  használt  
épületrész  rossz állapotban van.  Furcsállta,  hogy a bontást  tárgyaló bizottsági  ülés  előtti  
kérése, miszerint menjen ki a bizottság a helyszínre, sajnos nem valósult meg. Ennél kisebb 
dolognál is helyszíneltek már. Nem érti, hogy egy szakmunkásképző épület hogyan kerülhetett  
ilyen elhanyagolt állapotba, amikor az intézményben kőműves, ács, festő és asztalos tanulókat  
is  képeztek.  Beázásra  panaszkodtak  évekig  egy  magas  tetős  épületnél,  ami  már  bűnös 
hanyagság. Sajnos nem került vissza az épületre a helyi védettség, annak ellenére, hogy az  
odaálmodott  konferenciaközpont  nem valósult  meg. Bár arra is láttak már példát,  hogy a  
védettség eltüntetése sem akadály.
A mostani terv, hogy a Halasi Városgazda Zrt.  telephelyének ideiglenes áthelyezése miatt  
szétverjenek egy igaz, hogy rozzant, de patinás halasi homlokzatot, már egyenesen nonszensz.  
A város nem bővelkedik helyi védettségű, díszesebb homlokzatú polgárházakban. Mindenütt  
az országban és a világban az  ilyen  épületeket  megóvják,  igyekeznek  helyreállítani.  Csak  
éppen  itt  vannak  útban?  Kéri,  hogy  gondolják  meg,  mielőtt  újabb  jóvátehetetlen  sebet  
ejtenének a városképen. Próbálják meg a tető felújításával jobb pályázati időkre átmenteni 
ezt  az  öreg,  de  szép  épületet.  Az  ideiglenes  telephelyet  a  lakó-pihenő  övezet  tábla  egy 
sarokkal történő áthelyezésével, mintegy 30-40 méter Sarló utcai szakasz igénybevételével,  
hátulról, a sportpálya felől sokkal olcsóbban megközelíthetővé lehetne tenni.
Nem  indokolt  a  kapkodás,  már  15  éve  kínlódnak  a  Szent  Imre  utcával.  Ráadásul  most 
ideiglenes telephely áthelyezésről van szó, mert a vásártéren lenne a végleges telephely. Ezért  
különösen indokolatlan a jóvátehetetlen rombolás.  
Támogatja az elindított aláírásgyűjtést a zárdaépület megmentéséért.

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

A  Halasi  Tükör  2011.  március  23-i  számából  idézi  Jáger  Levente  írását,  a  „Lovaspálya 
kincs” címmel:
„Az országos és a helyi lovasélet prominensei azt mondják, hogy nem akarnak politizálni,  
csak reagálnak a minden szakmai ismeretet nélkülöző felvetésekre. Ezekből az egyik, Lázár 
Vilmos,  a  Magyar  Lovas  Szövetség  elnöke  világosan  fogalmazott.  Jelentős  politikai  
támogatása van az új Nemzeti Lovas Programnak. A lovas ifjúság nevelése, az iskola lovas  
oktatás,  a versenysport mellett  a szabadidős lovassport fejlesztése ugyancsak a tennivalók  
homlokterében áll.  A kiskunhalasi Lovasiskola szakavatott edzőivel,  oktatóival hosszú évek 
óta ezeket a fontos feladatokat sikeresen teljesíti, a létesítmény fenntartása, a lehetőségekkel  
számoló továbbfejlesztése fontos közös feladatunk- tette hozzá a neves szakember.” 
Azért hozta ezt fel a témát, mert Hunyadi Péter képviselő már jó ideje foglalkozik vele. Úgy 
tűnik, hogy városszerte nem talál kellő támogatottságra, hiszen a saját képviselőtársai közül  
sem értenek vele egyet többen. Ahogy az előző percekben is mondta, mások számára is nyitott  
a létesítmény. Nem érti, hogy eddig labdarúgópályát akartak belőle csinálni, most pedig a  
legújabb, amit hallott, hogy kerékpáros stadiont. 

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

A tájékoztató írásban mellékelt.
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Gyovai István polgármester:

Az írásbeli  tájékoztatót  kiegészítve  elmondja,  hogy március  19-20.  között  került  sor  Head 
Trophy  nemzetközi  úszófesztiválra  Münchenben,  ahol  11  ország  92  klubja  között  a  
Kiskunhalasi Úszó- és Gyógyúszó Egyesület 4. helyezést ért el. A halasiak által megszerzett  
érmek: 14 arany, 9 ezüst, 2 bronz. Kiemelné a legsikeresebb versenyzőket: Kammerer Vivien,  
Lakatos  Krisztina,  László  Levente,  Nagy  András,  Slezák  Vivien,  Vas  Luca.  Gratulál  
valamennyi résztvevőnek és köszöni a felkészítőik áldozatos munkáját. 

Az elmúlt  napokban a Petőfi,  Szabadkai utcán folytak a kátyúzási munkák és továbbra is  
folytatódnak majd. 

Április hónapban várhatóan befejeződik az Eötvös utcában a földkábelek kiépítése. 

A mai képviselő-testületi ülésen első alkalommal használhatják azokat a laptopokat, amelyek  
az elmúlt hetekben kerültek beszerzésre. Ezeknek a laptopoknak a beszerzése nemcsak ennek  
az önkormányzatnak a működése alatt fogalmazódott meg, hogy a munkájukat segítsék. Már 
az elmúlt két ciklus alkalmával is felmerült ennek a szükségessége. 
Természetesen ezzel kapcsolatban több támogató és kevésbé támogató vélemény is kaptak. A 
maga részéről és a hivatali előkészítés részéről biztosan tudja, hogy a laptopok 4 év alatt  
messze meg fognak térülni.  Az a sokszorosítási  tevékenység,  amely az elmúlt  évtizedekben  
zajlott, a töredékére fog visszaesni. A mai naptól és az elmúlt két hétben a hivatal vezetői, az 
intézmények már korábban is cd-n, dvd-n kapták meg a testületi anyagot. Mostantól digitális  
formában fogja megkapni valamennyi testületi tag is. Számításaik szerint ez a kezdeményezés 
a 4 év során milliós nagyságrendű megtakarítást fog eredményezni a hivatal működésében.  
Aki ennek a számításaira kíváncsi, annak a rendelkezésére állnak. Ezúton is kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy legalább negyed órával az ülés előtt jelenjenek meg, mert tapasztalták,  
hogy a beállítás időigényes. Szeretné kérni, hogyha bárkinek problémája van a géppel, cd-
vel, jelezzék, folyamatosan rendelkezésre állnak. 
Az  az  információgazdagság,  ami  mostantól  ezen  készülékek  által  biztosított,  messze 
meghaladja  a korábbi  lehetőségeiket.  Mostantól  minden,  az  előterjesztésekkel  kapcsolatos 
mellékletet,  ha kell,  akár filmet is, a képviselő-testületi  tagok az egyes napirendekhez meg 
fognak kapni. 

Ismerteti a napirendet a meghívó szerint.

Észrevétel nem lévén a fentebb ismertetett formában javasolja megállapítani a napirendet a 
képviselő-testületnek.

 No: 253 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Távol Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
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 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás
Ideje:2011.márc.:28 13:33:19
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: 

53/2011. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére kiküldött meghívón szereplő 
napirendek alapján az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a parkolás szabályairól
 és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V.31.)  
önkormányzati rendelet módosítása

Gyovai István 
polgármester

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III.27.)  
önkormányzati rendelet módosítása

Gyovai István 
polgármester

3. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának  
támogatásáról szóló 13/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet,  
valamint a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti  
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök 
beszerelésének támogatásáról szóló 12/2008. (IV.30.) önkormányzati  
rendelet hatályon kívül helyezése

Gyovai István 
polgármester

4. A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.,  
valamint a Halasthermal Kft. 2011. évi üzleti terve 

Gyovai István 
polgármester

5. A Halasi Városgazda Zrt. székhely módosításával kapcsolatos Gyovai István 
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ingatlan átalakítási munkák polgármester

6. A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása Gyovai István 
polgármester

7. A Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve Gyovai István 
polgármester

8. A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
intézményvezetői pályázatának kiírása

Gyovai István 
polgármester

9.  A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai  
programjának módosítása

Gyovai István 
polgármester

10. A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2011. évi  
terveinek jóváhagyása

Gyovai István 
polgármester

11. Önkormányzati iskolák szakmai beszámolója Gyovai István 
polgármester

12. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Gyovai István 
polgármester

13. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési  
tervének elfogadása

Gyovai István 
polgármester

14. Kiskunhalas város szennyvíz-közművei üzemeltetése során 
keletkezett vízterhelési díj felhasználása

Gyovai István 
polgármester

15. Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor állami tulajdonban 
lévő ingatlan önkormányzat részére ingyenes átruházásának 
kérése

Gyovai István 
polgármester

16. A Csetényi-parkban tanösvény létesítése Gyovai István 
polgármester

17. A 41869/7 és 41869/8 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása Gyovai István 
polgármester

18. Kiskunhalas, 3012/5, 3402 és 3403 alatti ingatlanok cseréje Gyovai István 
polgármester

19. Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 
átadás-átvételi megállapodás módosítása 

Gyovai István 
polgármester

20. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

Gyovai István 
polgármester

21. A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti
tervének jóváhagyása

Gyovai István 
polgármester
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22. Interpellációs válaszadás. Gyovai István 
polgármester

Képviselői interpelláció.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

1 Új napirendi pont 13:33:32 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a  
parkolási  díjak megállapításáról  szóló  19/2001.  (V.  31.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kristóf Andrea aljegyző:

A Településfejlesztési Bizottság azzal a kiegészítéssel fogadta el a rendelet-tervezetet, hogy az  
1.§  (5)  bekezdésnél  a  lakások  és  üdülőegységek  kivételével  szövegrész  kiegészülne  a  
következőképpen: …és egyéb új építmények kivételével. Erre nem vonatkozna a kedvezmény.

Gyovai István polgármester:

Természetesen az előterjesztés részének tekintik a Településfejlesztési Bizottság által javasolt  
kiegészítést.

Kérdések 13:35:08 

Hozzászólások 

Pajor Kálmán képviselő:

Az  alapelvvel  kapcsolatban  nincsen  problémája.  Olyan  észrevétele  lenne,  hogyha  már 
közlekedési felülvizsgálat készült a belvárosra, akkor örült volna, ha annak megvizsgálásával  
készült  volna  el  a  belváros  parkolási  térképe,  hogy  mely  utcákban  lehetne  a  parkolás  
korlátozásával  kerékpársávokat  kijelölni.  Reméli,  hogy egyszer  eljut  oda a város,  hogy a  
belváros elsősorban a gyalogosoké, kerékpárosoké legyen. 

Gyovai István polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását  a  fentebb  ismertetett  és  az  előterjesztő  által  befogadott  kiegészítés  
figyelembevételével.

 No: 254 
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:2011.márc.:28 13:36:27
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 12/2011. (III. 30.) sz.  
rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról  szóló  
19/2001. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és 
építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  42.  §-ának  (11)  
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
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A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a  
parkolási  díjak  megállapításáról  szóló  19/2001.  (V.  31.)   önkormányzati  rendelet  
(továbbiakban: R.) 12/A §-a  az következő (5)  bekezdéssel egészül ki:

(5) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)  
Kormányrendelet  4.  számú  melléklete  alapján  számított  gépjármű  elhelyezési  
kötelezettség mértékét – a lakások, üdülőegységek és  egyéb új építmények kivételével – a 
Köztársaság utca-Kossuth utca –Bercsényi utca- Kárpát utca- Kmeth S. utca-  Posta utca-  
Szilády Á. utca által határolt területen belül -50%-os eltéréssel kell meghatározni úgy,  
hogy az elhelyezési kötelezettség mértékét egész számra felkerekítve kell megállapítani. 
 

2.§

E rendelet  kihirdetését követő napon lép hatályba., és az azt  követő napon hatályát 
veszti.

2 Új napirendi pont 13:36:37 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és  
adományozásáról szóló 16/1996. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kristóf Andrea aljegyző:

A 10. § (6) bekezdésében a Kiskunhalas Városért kitüntetés minden második páros évben  
lenne kiadható, ahogy az előterjesztés bevezetőjében is szerepel. Elnézést kér az elírásért. 

Kérdések 13:37:27 

Pajor Kálmán képviselő:

Változott-e  a  kiosztandó csipkék  mérete?  Az  eddigi  méretet  nem tartalmazza.  Ugyanaz  a 
méret maradt?

Aradszky Lászlóné képviselő:

Milyen meggondolásból nem akarja a városvezetés az aranygyűrűt odaadni a díszpolgárnak 
a következő években?

Máté Lajos     képviselő:

A múltkori  rendes testületi  ülésen elfogadott  Kiskunhalas Város Díszpolgára és Pro Urbe 
kitüntetettekre, is érvénye-e ez az új kitüntetési javaslat? Lényegesen kevesebb díjat kapnak a 
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korábbiakhoz képest?

Jerémiás Béláné képviselő:

Mennyibe kerül a 14 karátos aranygyűrű, mennyit takarékoskodnak vele?

Kristóf Andrea aljegyző:

Jerémiás Béláné képviselő kérdésre válaszolva elmondja, hogy az aranygyűrű 46800 Ft és  
1050 Ft a vésés. Amennyiben a képviselő-testület  elfogadja a rendelet-tervezetet,  akkor az  
már a mostani kitüntetettekre is érvényes. Két millió Ft van ezekre a költségvetésben, tehát 
nem fér bele a keretben, ha ugyanazt kapják, mint eddig. 

Hozzászólások 

Máté Lajos     képviselő:

Nem véletlenül tette fel a kérdését. Az előző testületi ülésen zárt ülés keretében szavaztak a 
kitüntetettekről, amit a Polgármester Úr is ismertetett is a nyílt ülés elején. 
Véleménye szerint a rendelet elég sok éve él és ez alapján ítélték oda a kitüntetéseket azoknak 
az embereknek, akik sokat tettek a városért, s ez a kitüntetés egyúttal egy rangot is jelentett.  
Ehhez járt egy ajándék csipke, illetve a díszpolgár esetében az aranygyűrű is. 
Úgy véli, hogy a város nehéz pénzügyi helyzetében, egy 6 milliárd Ft-os költségvetésnél a 2  
millió Ft, vagy egy 45 ezer Ft-os gyűrű nem nagyságrend. Több alpolgármester is van, akinek  
a  díjazása  ennek  a  többszörösét  jelenti.  Nem szabadna  azt  megengedni,  hogy  a  mostani  
díszpolgár, vagy az ezután kitüntetettek ne olyan jutalomban részesüljenek, mint a korábbiak.  
Ezt ugyanúgy meg kellene tartani. Egyetért azzal, hogy ritkítsák a kitüntetések számát, de a 
díjak csökkentésével nem. 
Felmerült  benne  az  a  gondolat,  hogy  a  díszpolgár  az  lett,  akit  a  Fidesz-KDNP  frakció  
javasolt és többek között e miatt született ez a javaslat. Ha nem az a kitüntetett, akit szeretett  
volna a mostani többség,  akkor az MSZP, Jövőnk Halas Egyesület  tagjaiból  álló többség 
azzal  bünteti  őket,  hogy  nem  olyan  mértékben  díjazza  a  kitüntetetteket,  mint  a  korábbi  
években. Ezt a hátsó szándékot véli felfedezni e mögött.

Aradszky Lászlóné képviselő:

Nem kapott  választ  a  kérdésére,  hogy  miért  nem akarják  ettől  az  évtől  kezdve  kiadni  az  
aranygyűrűt a díszpolgárnak. Ha életbe lép ez a rendelet,  akkor a Pro Urbe kitüntetettek  
megkapják-e a kitüntetésüket ebben az évben? Erről már döntöttek. 
Az Ügyendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén is kifejtette, hogy nem kellene csorbítani a  
kitüntettek  odaítélt  ajándékait.  Véleménye  szerint  nagyon  szép  ajándék  a  csipke  és  a  
díszoklevél,  amit  hazavisz  a  kitüntetett  és  otthon,  szűk körben meg tudja mutatni,  viszont  
büszkén hordhatja  azt  a pecsétgyűrűt,  ami Kiskunhalas  címerével  van ellátva.  Véleménye  
szerint nem kellene ettől megfosztani a később kitüntetetteket. 
Túl sokat beszéltek a négy alpolgármester díjazásáról, egy havi díjazásukból majdnem 10  
gyűrűt vehetnének. Ha mást nem, legalább adják össze a pénzt, hogy minden évben, vagy két  
évenként megkaphassa az aranygyűrűt a díszpolgár. Már a pénzösszeg is a felére csökken,  
mert csak kétévente adják ki. 

Pajor Kálmán képviselő:
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Ne szegényítsék le  a díszpolgár kitüntetésével  járó ajándékokat  és ezzel  ne csökkentsék a  
kitüntetés rangját, mert méltatlan lenne a képviselő-testülethez és a városhoz is.
Már folyamatban lévő kitüntetésről van szó. A régi szabályok szerint tüntettek ki idén. Egy 
évközben hozott módosítás nem illő, ha úgy lép életbe, hogy a már eldöntött személyekre is  
vonatkozik.  A  jövőben  meg  lehetne  fontolni,  hogy  csökkenjen  a  kitüntetettek  száma.  
Semmiképp nem megfontolás tárgya, hogy egy aránylag nem drága gyűrűt megkapjanak a  
díszpolgárok.
Módosító indítvánnyal él, miszerint a díszpolgár az aranygyűrűt továbbra is kapja meg. Erről 
külön szavazást kér.

Nagy Róbert     képviselő:

Ő  is  azt  javasolja,  hogy  kitüntetések  odaítélése  után  nem  szerencsés  a  kitüntetésekhez  
hozzányúlni.

Gyovai István polgármester:

Egyik,  korábban megszavazott kitüntetettel  kapcsolatban sincs bármilyen ellenérzés.  Velük  
kapcsolatban a képviselő-testület egésze részéről csak dicsérő szavak hangzanak el.
A képviselő-testület februári testületi ülésén jóváhagyta a költségvetést.  Ennek sorai között  
láthatta  minden  képviselő  azt,  hogy  a  korábbi  évekkel  ellentétben,  nemcsak  a  gazdasági  
társaságaik,  civilek,  sportolók,  intézmények  esetében  vezettek  be  nagyon  komoly 
takarékoskodási intézkedést, hanem a városi kitüntető díjaknál is. Emlékezete szerint 3 millió 
Ft-ról  2  millió  Ft-ra  csökkentették  a  pénzügyi  keretét.  Az  elmúlt  testületi  ülést  megelőző  
bizottsági üléseken és minden fórumon ez hangot is kapott.  Ennek megfelelően szerényebb 
keretek  között  kerül  elismerésre  valamennyi  kitüntetett.  Hangsúlyozza,  hogy  ezek  között  
semmiféle olyan álláspont nem merült fel, hogy ki milyen világnézetű, vagy pártállású ember. 
Kizárólag pénzügyi,  anyagi,  önkormányzati  megfontolásból,  számos más tétel  között  ezt  a  
keretet is csökkentették. Ez a szándék nem most fogalmazódott meg, hanem jóval korábban.  
Ilyen tekintetben senkinek nincs szándékában megkérdőjelezni.
Pajor Kálmán képviselő javasolta, hogy a mostani kitüntettek esetében a korábbi rendelet  
maradjon érvényben.

Jekő Attila alpolgármester: (Ügyrendi)

Az  SZMSZ  szerint  szövegszerűen  kell  elhangzania  a  módosító  indítványnak.  Kéri  Pajor  
Kálmán képviselőt, a félreértések elkerülése érdekében szövegszerűen tegye meg a módosító  
indítványát, hogy tudják miről szavaznak. 

Pajor Kálmán képviselő:

Az volt a módosító indítványa, hogy a díszpolgári aranygyűrűt ne töröljék el és maradjon  
benne a rendeletben. 

Gyovai István polgármester:

Hol szerepeljen ez a rendelet szövegében és milyen formában?
Kéri  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  amennyiben  nemcsak  ezzel,  hanem  bármely  más  
előterjesztéssel  kapcsolatban  módosító  indítványuk  van,  s  a  testületi  ülést  megelőzően 
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megfogalmazódik, felkészülten érkezzenek és szövegszerűen megfogalmazva adják elő ezeket.

Pajor Kálmán képviselő:

Maradjon a régi. 
Az  1.§ (2)  bekezdését  egészítsék ki  ezzel  a  14 karátos  aránygyűrűvel,  ami a  város  vésett  
címerét tartalmazza.

Dr. Ferenczi Mária jegyző:

A rendelet eddig hatályos szövege: „A város címerével ékesített 14 karátos arany, 4-6 g súlyú 
pecsétgyűrű.”

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és Pajor Kálmán képviselő fentebb ismertetett  
módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát.

 No: 255 
Gyovai István.......................................Nem Dózsa Tamás..................................Tart.
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Tart. Vili Gábor......................................Tart.
Jekő Attila............................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.márc.:28 13:53:14
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,67% 46,67%
Nem 5 33,33% 33,33%
Tartózkodik 3 20,00% 20,00%

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.

Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről kéri a képviselők szavazatát. 
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 No: 256 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Tart. Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.márc.:28 13:53:44
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,66% 46,66%
Nem 7 46,67% 46,67%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

54/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 
szóló 16/1996. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta a kitüntető díjak  
alapításáról  és  adományozásáról  szóló  16/1996.  (III.27.)  önkormányzati  rendelet  
módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Kristóf Andrea aljegyző
Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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3 Új napirendi pont 13:54:01 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az iparosított  technológiával  épült  lakótépületek  engergia-megtakarítást  
eredményező  korszerűsítésének,  felújításának  támogatásáról  szóló  13/2008.  (IV.30.)  
önkormányzati  rendelet  valamint  a   távhővel  ellátott  lakóépületek  lakásonkénti  
hőfogyasztásának  szabályozására  és  mérésére  alkalmas  eszközök  beszerelésének 
támogatásáról szóló 12/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 13:54:55 

Hozzászólások 

Máté Lajos     képviselő:

Az elmúlt időszakban létezett ez a rendelet, amit most el akarnak törölni. Ennek a rendeletnek  
a nyomán a korábbi években a város és a megyei önkormányzat pályázati pénzek segítségével  
a  fűtéskorszerűsítéshez  jelentősen  hozzájárult.  Ebből  tudott  támogatásokat  fordítani  a  
korábbi  időszakban  kizárólag  a  lakótelepek  javára  a  hőfogyasztás  méréshez.  Azoknál  a 
lépcsőházaknál, lakásoknál, ahol sikerült összegyűjteni a többséget és egyöntetűen tudott a  
lakóközösség fellépni, ott lakáskorszerűsítésekre is sor került. A vége felé elfogyott a város  
pénze a jelentősebb támogatáshoz, de az senkinek nem fordult meg a fejében, hogy magát a  
rendeletet  töröljék  el.  Vártak  arra,  hogy  hátha  adódik  lehetőség.  Véleménye  szerint  ez  a  
lehetőség  végérvényesen  még nem múlt  el.  Pénteken  Kiskunhalason járt  az energiaügyért  
felelős államtitkár, aki elmondta, bár a városvezetés részéről nem volt jelen senki, hogy a  
szén-dioxid kvóták értékesítése nyomán várható, hogy bizonyos korszerűsítési munkálatokhoz  
pályázatok  kiírására  kerülhet  sor.  Nemcsak  egy,  hanem  több  alkalommal  is.  Ezek  nem 
kiskunhalasi szinten, hanem országos szinten milliárdos nagyságrendű összegek lesznek. A 
sajtóból és a kormányzati szándékokból lehet értesülni arról, hogy változatlanul fenntartja a  
lakótelepi lakásokhoz ezt a támogatási formát, ha nem is régi módon. Valamilyen formában  
fenntartja, akár újraindítja, még lehet, hogy fel is erősíti és esetleg a családi házakra és nem 
a korábbi rendelet szerinti technológiával épült lakásokra is kiterjeszti. 
Véleménye szerint semmiképp nem szabadna ezt a rendeletet eltörölni, még ha pénz nincs is  
mellérendelve és nincsenek pályázatok. Ígér hét Fidesz-KDNP szavazatot. 
Reméli,  hogy Váradi Krisztián, aki kifejezetten az önkormányzati lakások képviselője,  ő is  
hasonlóan gondolkodik és semmiképp nem szavaz a lakótelepi lakásokban élők ellen. Ez a  
rendelet korábban is az ő érdekükben készült és reméli, hogy a későbbiekben erre szolgál.
Ha más nem is támogatja a javaslatát, Váradi Krisztián képviselő támogatására számít.

Váradi Krisztián képviselő:

Elképesztőnek  tartja  Máté  Lajos  képviselő  hozzászólását.  Azt  mondta,  hogy  semmilyen 
szándék  nem volt  korábban a rendelet  megszüntetésére.  Emlékeztetni  szeretne  arra,  hogy  
2008-ban,  amikor  még kormányzati  szinten  is  létezett  ez  a  támogatás,  ami most  nincs,  a 
Fidesz-KDNP frakció volt az, aki 13 fős többséggel olyan előterjesztést hozott a képviselő-
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testület elé, hogy a kiskunhalasi önkormányzat egy fillérrel ne járuljon hozzá ahhoz az 1/3  
részhez, ami egyébként jár. Véleménye szerint a félrevezetésnek is van határa. Egy másfél  
órás vitában küzdöttek a 13 fős többséggel és sikerült  elérniük,  hogy nem veszik el  teljes  
egészében a lakótelepektől, hanem 50 %-ban visszatérítendő támogatásként kapják meg. 
A politikának is van egyfajta kultúrája.
A rendelet azért kerül hatályon kívül helyezésre, mert okafogyottá vált. Ne tévesszék meg a 
televíziónézőket,  a  lakókat.  Nem  arról  van  szó,  hogy  támogatást  vonnak  el.  Egyszerűen  
valami nincs, megszűnt, ezért a hozzá kapcsolódó rendeletet hatályon kívül helyezik.
Emlékeztet  arra,  hogy Kuris  István László,  aki  ugyanabban a körzetben indult,  mint ő,  a  
választási  műsorban  azt  mondta,  hogy  mindenképpen  folytatni  és  támogatni  kell  a 
panelprogramot. Azóta is csak hallanak róla kormányzati szinten, de nem látják. 
Máté Lajos képviselőnek elmondja, ez a rendszer úgy működött, hogy akkor járt az állami 
támogatás, ha 1/3 részben csatlakozott az önkormányzat is. Ezt az 1/3 részt el akarták venni,  
így nem járt volna az állami 1/3 rész sem. Ők mentették meg a lakótelepeken élőknek ezt a  
támogatását. Most amikor forrás sincs rá kormányzati szintről sem, ilyet kér? Ritkán szokott  
ennyire felháborodni, de most sikerült. 

Pajor Kálmán képviselő:

Váradi  Krisztián  képviselő  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  senkinek  nem  volt  
szándékában az iparosított épületek korszerűsítését, energia-megtakarítását megakadályozni 
a részükről. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzati támogatás csökkentésével az önkormányzati  
büdzsé  helyzete  tükröződött  ebben  a  döntésben,  de  semmiképp  nem  akadályozta  meg  a 
panelépületek  korszerűsítését.  Nem  tudja,  hogy  kötelező-e  megszüntetni  egy  rendelkezést,  
amelyiknek jelenleg nincs fedezete,  de előfordulhat,  hogy lesz. Véleménye szerint nem kell  
leírni a panelben élőket és elvenni  tőlük a reményt.  Hatályban tartaná a rendelkezést,  ha  
pedig feléleszthető,  akkor miért  törölnék el.  Hallották,  hogy az államtitkár  úr is  hasonlót  
említett, esetleg később visszatér valamilyen formában a támogatás. Nem érti, hogy miért kell  
végképp eltörölni.

Máté Lajos     képviselő:

Sajnálja, hogy Váradi Krisztián képviselő ennyire felháborodott. Nem akarták ezt a rendeletet  
eltörölni, valami másról beszél a Képviselő Úr. Azért mondta, hogy mint a lakótelepi lakók  
képviselője, bízik benne, hogy nem is siet ezt a rendeletet Váradi Krisztián képviselő eltörölni.
Ha egy rendelet okafogyottá válna, nem okoz problémát. Hány olyan rendeletük van, ami nem  
biztos, hogy e pillanatban használható és tesznek érte. Nem érti, hogy mi ez a nagy sietség.  
Most 22 napirendi pontjuk van a tavalyi 40-50 napirenddel ellentétben. Véleménye szerint  
nem ilyen jellegű napirendi pontokkal kellene kitölteni az ülést. 
Álláspontja szerint felesleges eltörölni ezt a rendeletet. Azért szólította meg Váradi Krisztián 
képviselőt, hogy csatlakozzon hozzájuk és a rendelet maradjon meg. A lakótelepi lakásokról 
szólt  és  egy  kedvezményt  adott.  Lehet,  hogy  most  nem,  de  később  ki  lehet  tölteni.  
Elképzelhetőnek tartja, hogy később nehezebb lesz egy ilyen rendelethez többséget szerezni.

Jekő Attila alpolgármester:

Ez egy olyan rendelet, ahol a hozzá kapcsolódó rész kormányzati szinten eltörlésre került a  
Fidesz  Kormány  által.  Nem az  MSZP Kormány törölte  el  a  programot,  hanem a  Fidesz  
Kormány nem ad rá pénzt. Innentől kezdve az ő rendeletük okafogyottá vált, nincs értelme.  
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Állítólag átdolgozzák és ismét lesz támogatás, de teljesen más néven, más feltételekkel, ahogy 
látták a közmunkaprogramban is. Azt is nagyon gyorsan át kellett dolgozni és sikerült egy  
nagyon rossz, működésképtelen rendszert kialakítani a régi helyett. Ha bármilyen támogatást 
tud  a  kormányzati  szint  adni,  ők  lesznek  az  elsők  az  önkormányzatok  között,  akik  saját  
rendeletet fognak alkotni azért, hogy be tudjanak kapcsolódni ebbe. Amíg ez nincs meg, addig  
a Fidesz Kormány megszüntette és ez a dolog okafogyottá vált. Semmi értelme, hogy nekik 
ilyen  irányú  rendeletük  legyen.  Ez  nagyon  sajnálatos.  Ha  ilyen  jó  kapcsolatban  vannak 
államtitkári szinten, akkor jelezzék akár az országgyűlési képviselőn keresztül is, hogy minél  
előbb történjenek lépések ez ügyben is. Ide sorolná a közmunkaprogramot is, ami botrányos  
és nagyon kellene már valamit lépni abban is. 

Váradi Krisztián képviselő:

Máté Lajos képviselő úgy kívánja beállítani,  mintha ennek a rendeletnek a megszüntetése  
gonoszabb tett lenne, mint 2-3 évvel ezelőtt, amikor a Fidesz frakció pénzt akart elvenni. Sőt  
el is vették, mert felét adták és azt pedig vissza kell fizetniük a lakóknak. 
A Fidesz Kormány megszüntette azt a rendeletet, amelyhez ez kapcsolódott. Azért szüntetik  
meg, mert a kormányzati szándék szerint egyszer átdolgozva újra megjelenik, de akkor hiába 
hagynák hatályban, teljesen okafogyottá válna.  Ha megjelenik a Parlament által elfogadott  
törvény, minisztériumi rendelet, akkor arra úgyis új rendeletet kellene alkotni. Csak követik  
azt, amit a Kormány a Parlamentben megtett. 
Pajor  Kálmán  képviselő  arra  hivatkozott,  hogy  amiatt  akarták  akkoriban  a  támogatást  
megszüntetni, mert olyan volt a büdzsé helyzete és az így kívánta. Ugyanezzel az indoklással  
szüntette meg a Fidesz Kormány ezt a támogatást, hogy nincsen rá forrás. Érdekes és  az 
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén is elmondta, hogy nem lenne baj, ha a Fidesz  
frakció  következetesen  politizálna.  Ha  valamit  a  Fidesz  költségcsökkentésre  hivatkozva 
szüntet  meg,  vagy  vesz  el,  akkor  más  tekintet  alá  esik,  mint  amikor  a  városvezető  erő 
kényszerül  megszorításra,  vagy  kicsi  visszavételére.  El  kellene  gondolkodni,  hogy  mi  a 
következetes álláspont.

Dr. Skribanek Zoltán     képviselő:

A múlttal csak annyiban kíván foglalkozni, hogy ez egy 2008-ban született rendelet volt, ami a  
lakótelepi lakók érdekében lett megalkotva. Talán fontosabb most a jelennel foglalkozni, mert  
az itt élőket ez érdekli jobban. Nem lát logikát abban, hogy mivel most nincs ilyen központi  
támogatás, ami nem zárja ki, hogy ezt követően ne legyen, ezért megszüntetik. Miért kell nekik  
feleslegesen időt és energiát pazarolni arra, hogy most erről vitatkozzanak. Most eltörlésre  
kerül, aztán 1-2 év múlva kezdhetik elölről és újraalkotják a korábbi, vagy ahhoz hasonló 
rendeletet. 
Mindannyian  tapasztalhatták,  hogy  amit  egyszer  már  eltöröltek,  legyen  az  helyi,  vagy  
parlamenti  szinten,  még  egyszer  visszacsinálni  nagyon  nehéz,  szinte  reménytelen.  Még 
egyszer az a lehetőség valószínűleg nem soha többet nem fog előjönni. Ha a testület eltörli ezt  
a  korábbi  rendeletét,  az  nagy  valószínűséggel  azt  vonja  maga  után,  hogy  többet  ilyen 
lehetősége  akkor  sem  lesz  a  lakótelepen  élőknek,  ha  újra  lesz  majd  ennek  kormányzati 
háttere. 
Véleménye szerint akkor jár el helyesen a testület, ha ezt az előterjesztést nem támogatja.

Pajor Kálmán képviselő:

Érdekesnek tartja a kettős mércét. Amíg a baloldal volt kormányon, mindig azt mondták, hogy  
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helyben  nem kellene  az  országos  politikával  foglalkozni.  Váradi  Krisztián  képviselő  már  
második hozzászólásában a Fidesz Kormányt említette.  Értik,  hogy a szocialistáknak az a  
véleménye,  hogy  ez  a  kormány  hibás  mindenért,  amelyik  küszködik  az  adóssággal.  Azon  
csodálkozik, hogy a többi képviselő társuk, aki a koalíciónak tagja, mindennel egyetért, amit  
felvetnek. A maga részéről ezt furcsának tartja, de nem lepi meg. 

Jekő Attila alpolgármester:

Pontosításként elmondja, hogy ez nem a Magyar Szocialista Párt felvetése, hanem Gyovai  
István  Polgármester  Úr  által  előterjesztett  anyag.  Dr.  Skribanek  Zoltán  képviselő  sem 
gondolja,  hogy  a  Fidesz  Kormány  panelprogramot  ilyen  néven,  ugyanúgy  helyreállítja,  
amihez ugyanúgy passzolni fog az önkormányzati rendeletük. Új rendeletet kell alkotniuk. Ha 
meghagynának minden olyan rendeletet, ami okafogyottá válik, igen sok felesleges rendelete  
lenne az önkormányzatnak. Tudomásul kell venni, ha egy rendelet okafogyottá válik, azt nem 
kell megtartani. 
Ahogy említette  már,  ha a kormányzati  szándék kikristályosodik,  az  első önkormányzatok 
között lesznek, akik erre reagálni fognak. Olyan rendeletet fognak alkotni, amely passzol a 
kormányzati  politikához.  A  panellakásokban  élőket  nem  fogja  semmilyen  kár  érni,  amit  
szeretne leszögezni, ha rajtuk múlik. A többit a kormányzati cselekvéseken meglátják. 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Az lenne fura, ha az előterjesztések úgy kerülnének ide, hogy nincsen benne egyetértés, vagy 
döntés, mert a folyamatos és precíz munkához ez szükséges.  
Véleménye szerint, ha most hatályon kívül helyezik a rendeletet, az új paraméterek megléte  
esetén  visszatérnek  rá,  de  sajnos  a  közeljövőben  erre  nem  lesz  lehetőség,  ahogy  Pajor  
Kálmán képviselő mondta, az elmúlt évek nem túl szerencsés politikai gazdálkodása miatt. Az  
akkori játékszabályok szerint el fog készülni a helyi rendelet.

Gyovai István polgármester:

Hangsúlyozottan középről szeretné összefoglalni a vitában elhangzottakat. Mindkét oldalról  
azt próbálták meg érzékeltetni, hogy mennyire felesleges most ez a vita, ehhez képest már fél  
órája  tart.  Néhány  dolgot  azonban  egyértelműen  leszögezhetnek.  Pillanatnyilag  az  adott  
témakörben hatályos kormányrendelet  nem létezik,  mert hatályát  vesztette  az előző. Az az  
önkormányzati  rendelet,  aminek  az  alapját  képezi  a  kormányrendelet,  nem  tudja,  hogy  
mennyiben lenne érvényes. Az önkormányzat ahhoz adott volna 30 % támogatást,  amit az  
állam adott volna. Ez a rendelet éppúgy alapját vesztette, mint a kormány rendelete is. Közel  
fél éve dolgozik a kormányzat az új támogatási rendszeren. Számára nem kétséges, hogy egy  
újabb támogatási forma fog rövidesen életbe lépni. Az sem kérdéses számára, hogy ehhez is  
támogatást fog adni az önkormányzat. Bárhogy is fogalmazzanak, erről a helyről szeretné  
megnyugtatni  a lakosságot,  hogy az önkormányzat továbbra is támogatni fogja a hasonló 
pályázati projekteket.
Nagyon sajnálja, hogy a múlt pénteki, ezzel kapcsolatos államtitkári beszámolón nem vehetett  
részt.  Nem  az  első  eset,  hogy  az  országgyűlési  képviselő,  Lukács  László  meghívására 
kormányzati vezető tartott különböző beszámolót, amire ő nem kapott meghívást. Nem tudott  
róla és szombat délelőtt  értesült  arról, hogy péntek délután ilyen megbeszélés volt.  Olyan  
körben  volt,  ahol  kiskunhalasi  vállalkozók,  többek  között  építőipari  vállalkozók  is  jelen  
voltak. Ők hasonlóképpen kifogásolták, hogy nem kaptak meghívót. 
Bízik benne, ha bármilyen változás történik a kormányzat rendeletalkotásában és az ilyen 
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jellegű pályázati támogatásban, az államtitkár úr, vagy az országgyűlési képviselő már arról  
tud beszámolni, hogy milyen konkrétumok vannak. A maga és a képviselő-testület valamennyi  
tagja nevében, valamint kiskunhalasi vállalkozók részéről is azt tudja mondani, hogy jelen 
lesznek azon a tájékoztatón.  Nagy örömmel vesznek részt  rajta és a lehető leggyorsabban 
hozzá  fogják  igazítani  az  önkormányzati  rendelkezéseket,  annak  értelmében,  hogy  
természetesen támogatják a lakosságot ezekben a pályázatokban.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezet elfogadását. 

 No: 257 
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<Minősített szavazás

Ideje:2011.márc.:28 14:16:43
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: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2011 (III. 30.) sz.  
rendeletét az alábbiak szerint:

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

az Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 13/2008. (IV.30.) önkormányzati  

rendelet valamint a  távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 12/2008.  

(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján  a   következőket  
rendeli el:

1.§

Hatályát  veszti  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  iparosított  
technológiával  épült  lakóépületek  energia-megtakarítást  eredményező  korszerűsítésének,  
felújításának támogatásáról szóló 13/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

2.§

Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  távhővel ellátott  
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök 
beszerelésének támogatásáról szóló 12/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

3.§

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

4 Új napirendi pont 14:16:50 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt., valamint  
a Halasthermál Kft.  2011. évi üzleti terve

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Nagy Róbert képviselő:

A  bizottsági  ülésen  megfogalmazódott  egy  olyan  álláspont,  hogy  osztós  anyagként  ne  
szerepeljenek a város költségvetését érintő ügyek, azokat jóval előbb meg kell, hogy kapják a  
bizottsági tagok, éppen az anyag áttanulmányozása miatt. 

Kérdések 14:18:07 

Gyovai István polgármester:

Az előterjesztésben szereplő két cég vezetője jelen van, amennyiben kérdések vannak, ők is 
segítségre lesznek a megválaszolásukban. 

Aradszky Lászlóné képviselő:

Szóban elhangzott a vezető részéről, hogy nem tudják, szeptembertől 1-jétől hogyan fogják  
tovább működtetni a céget. A városvezetés ezt hogyan fogadja és hogyan képzeli el, hogy a két  
gazdasági társaságukat ilyen lehetetlen helyzetben tartják szeptember 1-jéig? Milyen várható 
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lehetőségek lesznek ahhoz, hogy az utolsó negyedéves működésük biztosítva legyen?

Máté Lajos     képviselő:

Amikor a város költségvetését előkészítette a városvezető többség, tudták-e, hogy mínuszos 
üzleti  tervekkel  fognak  ezek  a  cégek  a  város  elé  állni,  miután  az  a  támogatási  összeg  a  
költségvetésben megjelent, amit megszavazott a többség? Nem közölték ezt a vezetők, akikkel  
hosszas tárgyalásokat folytattak, amiről a Polgármester Úr is többször beszámolt?

Gyovai István polgármester:

A két céget sem a városvezetés, sem az önkormányzat egésze nem kívánja lehetetlen helyzetbe 
hozni. Nem győzik hangsúlyozni, hogy az idei költségvetés más, mint az előző volt.  Ennek 
következménye az, hogy az említett két cég esetében, a Halasi Városgazda Zrt.-nél 20 millió  
Ft-tal, a Halasthermál Kft.-nél 10 millió Ft-tal csökkentették az önkormányzati támogatást. 
Valamennyi képviselő tud erről, az előző testületi ülésen hagyták jóvá a város költségvetését.  
Ezt megelőzően folytak a tárgyalások, nemcsak a két céggel, hanem sok más céggel, illetve  
intézményeikkel  is.  Valamennyiben  tisztában  voltak  azzal,  hogy  az  önkormányzat  a 
költségvetésében  milyen  mérsékléseket,  takarékosságot  fog  meghatározni,  mennyivel  
csökkenti a támogatást. Valamennyi vezető aláírta azt a jegyzőkönyvet, ami arról szól, hogy 
milyen mértékű éves támogatást  fognak kapni az önkormányzattól.  Ennek ellenére néhány  
cégvezető nem ezzel összhangban fogalmazta meg a saját üzleti tervét. Nyilván ennek számos 
oka lehet. Lehet oka, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem kívánták meglépni azokat a  
takarékossági  intézkedéseket,  amelyek  a  cég  dolgozói,  vagy  tevékenysége  körében  nem 
találtak volna maradéktalan támogatásra.  Vannak olyan üzleti  szempontok,  amelyek miatt  
nem is fogalmazhattak volna meg jelentős csökkentéseket, amit pillanatnyilag nem is vitat. Az  
elmúlt  hetekben  több  alkalommal,  több  társaság  részére  visszaadták  az  üzleti  tervet  
átvizsgálásra. Próbálják meg átfogalmazni, keressék meg azokat a csökkentési lehetőségeket,  
amelyek a negatív eredményt csökkentik,  vagy a bevételeket növelik.  Sajnos vannak olyan  
cégeik, ahol nem tudtak ebben jelentős eredményt elérni. Vannak olyanok, ahol felfedeztek  
újabb lehetőségeket és nullára, vagy pozitívra állították át az éves tervüket. 
Nem vitatja azt, hogy milyen szempontok alapján készültek ezek az üzleti tervek és véleménye 
szerint mindenki a legjobb tudása szerint készítette el, nyilván az elmúlt évek tapasztalatai és 
különösen az ez évi támogatás tudatában. 
A következő testületi ülés egyik napirendi pontja az az intézkedési terv lesz, amelyben újabb 
szempontokat  kívánnak  megfogalmazni  az  intézményeik,  a  gazdasági  társaságok és  egyéb 
érintett  szervezetek  számára.  Ebben  az  intézkedési  tervben  fognak  megfogalmazni  olyan 
kötelező  lépéseket,  amely  a  tulajdonos  önkormányzat  részéről  elvárás.  A  következő  hetek  
bizottsági és testületi munkájában részletes megfontolásra fog kerülni ez az intézkedési terv, 
annak tudatában, hogy e hét csütörtöktől hitelnyújtó intézetük is átvilágítást fog végezni az 
önkormányzat  teljes  rendszerében,  abból  a  szempontból,  hogy  hogyan  tudják,  mint 
önkormányzat az éves kiadásaikat csökkenteni. Véleménye szerint egyrészt a saját részükről  
kénytelenek  megtenni,  másrészt  ha  felelősen  gondolkodnak  a  város  gazdaságának,  
működésének tekintetében,  akkor kénytelenek lesznek sajnos további lépéseket is megtenni.  
Ennek  eredményeként  az  év folyamán módosulni  fognak az üzleti  tervek  és  az  intézményi  
költségvetések is. Bízik benne, hogy ezek eredménye az lesz, hogy az év végére stabil állapot  
fog létrejönni. 

Hozzászólások 
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Nagy Péter alpolgármester:

Ezt a két üzleti tervet azért fogja megszavazni, hogy elinduljanak. Az intézkedési tervet ismeri  
a  háttérből,  ezért  az  üzleti  terv  felülvizsgálatra  kerül.  A  félév  során ezek  egész  biztosan  
módosításra  kerülnek  és  ilyen  formában  nem  mehet  tovább.  Az  ügyvezető  úrral  és  a 
vezérigazgató úrral személyesen is beszélt ezzel kapcsolatban és az volt az érzése, hogy nem 
is akarnak partnerek lenni. Minden egyes gazdasági társaság felé azzal a kéréssel éltek, hogy 
bizonyos megtakarítási intézkedéseket figyelembe véve állítsák össze az üzleti tervet.  Úgy volt  
vele, ha ilyen a hozzáállás, akkor nem erőlködik. Abba a helyzetbe nem kerülhet a gazdasági  
társaság, mint ahogy a képviselőtársai is mondták, hogy az év második felében nem lesz pénz  
a béreket  kifizetni.  Éppen ezért  szükséges,  hogy nagyon komoly megszorító  intézkedéseket 
tegyenek. Azt várták, hogy ötletekkel szolgálnak, milyen formában lehet új bevételekhez jutni.  
Azóta beszéltek róla és kidolgozás alatt is áll, hogy a parkolóhelyeket bővítsék és a parkolási  
díjakat  emeljék.  Úgy érzi,  hogy  egyes  költségelemeknél  túl  van  tervezve  a  kiadási  oldal,  
ugyanakkor  a  bevételi  oldal  nagyon  szerényen  van  megállapítva,  ezért  ezeket  felül  kell  
vizsgálni. Valóban ilyen szerényen kell tervezni, vagy valami oka van ennek? Biztos benne,  
hogy hatékonyabban is lehet végezni ezt a munkát, egy rendszeresebb ellenőrzéssel és akkor a 
bevételeket lehet növelni. Nagyon sok módja van ennek. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Már  a  költségvetési  vita  kapcsán  is  rendkívül  aggályosnak  tartották,  hogy  a  Halasi  
Városgazda  Zrt.  költségvetését  úgy  állították  be,  hogy  veszteséges  legyen.  Ezt  rendkívül  
aggályosnak tartották és úgy fogalmaztak már akkor is, hogy ez a tisztességtelen gazdálkodás  
kereteit feszegeti. Egy gazdasági társaság olyan üzleti tervet készít, arra számol, hogy nem 
nyereséget termel, hanem veszteséggel fogja zárni az évet.  
A Fidesz frakció álláspontját  az fogja tükrözni  ebben a szavazásban, hogy nem a Halasi  
Városgazda Zrt. vezérigazgatóját célozza, hiszen egy ilyen behatárolt mozgástérben nyilván 
ettől eltérő üzleti tervet nem igen lehetett volna beadni. Álláspontjuk a napirend kapcsán a  
városvezetés felé irányul, mert egy veszteséges üzleti tervet elfogadni nem lehetséges. 

Hunyadi Péter képviselő:

A Halasthermál Kft. felügyelő bizottságának tagjaként szeretné a testületi elé tárni a bizottság 
javaslatait.  Benne  vannak  az  anyagban,  ezek  figyelemre  méltóak  és  szeretné,  ha  ezekről 
beszélnének.
Amikor a Halasthermál Kft. megalakult, a kiszolgáló épületek nem kerültek át a kezelésébe,  
hanem azokat ingyenesen használhatta. Jelenleg a Halasvíz Kft. adja bérbe az önkormányzat 
tulajdonát a Halasthermál Kft.-nek, azaz bérleti díjat fizet. A képviselő-testület határozatára  
lenne szükség az épületek átadásához, ami jelentősen segítené a cég működését. 
A ráfordítások 110 millió  Ft-os összege a 2007-es szintre  esett  vissza.  Ez a támogatások  
összegének csupán csak a 28 %-át teszi ki, messze van a szükséges 40 %-tól, amiben egyszer 
megállapodtak és kívánatos, szükségszerű lenne.
Az a javaslata a felügyelő bizottságnak, hogy a 7 millió Ft tartalékba helyezésével pozitív  
üzleti  tervet  tudna létrehozni.  Szeptemberben lehetne látni,  hogy erre szükség van-e,  vagy 
sem. 
A  Halasthermál  Kft.  az  önkormányzat  felé  szolgáltatásként  számlázza  le  a  támogatás  
összegét, ha az önkormányzat belép az ÁFA körbe. Ez is sokat segítene.
A támogatás rendszerességét is szeretné szóvá tenni, azaz hogy utólag finanszírozzák, ami  
eléggé bizonytalan. Emiatt pluszköltségei keletkeznek a cégnek. A felügyelő bizottság jelzi az  
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önkormányzat felé, hogy a cég részére a támogatást ne utólag finanszírozzák és rendszeresen 
küldjék, mert ezzel költséget lehetne megtakarítani. 
Az  ingatlancsere  többször  felmerült,  sokuk  által  ismert.  Az  OEP épületére  nagyon  nagy 
szüksége  lenne  a  strandnak.  Az  épület  megszerzése  sokat  könnyítene  a  helyzetén.  Ott  új  
programokat lehetnek beindítani és a költségvetését javító vállalkozásokat. 
Ha Hugyecz Sándor ügyvezető nem tett  volna jelentős megtakarítási intézkedéseket eddigi  
működése során, akkor ez a hiány nem ennyi, hanem jóval több lenne. Minimum 20-30 millió  
Ft-ról beszélnének és nem erről a 7 millió Ft-ról. A felügyelő bizottság mindenképp elismeri  
az ő tevékenységét és ezt szeretné megtenni most is. Úgy tűnik, hogy nincs több lehetőség.  
Ezeket a javaslatokat szeretné vitára bocsátani, az önkormányzatnak ebben nyilván vannak  
lehetőségei, ami nem az ügyvezető felelőssége. 
Kéri az önkormányzat segítségét és támogatását, mint felügyelő bizottsági tag.

Máté Lajos     képviselő:

Az előző ciklusban is látták, hogy a Halasthermál Kft.-nél mekkora nagyságrendű összegek 
azok,  amelyek  a  minimális  működéshez  elegendőek.  Ezeket  az  összegeket  viszonylag 
önkényesen próbálták olyan szintre beállítani a költségvetésben, ami láthatóan nem tartható.  
Véleménye szerint nem róható az ügyvezető és a vezérigazgató számlájára, hogy fel merték 
vállalni,  a  költségvetésben  számukra megállapított  összegből  nem lehet  kijönni.   Nem ők  
állapították  meg.  A  városvezetés  felelőssége,  hogy  ilyen  szintre  állították  be  a  100  %-os 
önkormányzat  tulajdonú cégek  költségvetését.  Ezek  a vezetők  fel  merték  vállalni,  hogy ez 
valóban kevés. Ő is úgy gondolja, hogy az.  Nem tudnak mínuszos költségvetést elfogadni,  
mint ahogy dr. Skribanek Zoltán frakcióvezető is elmondta.
Módosító  indítványa,  a  határozati  javaslat  3.  pontjaként,  ha elfogadják  a mínuszos  üzleti  
terveket, hogy az önkormányzat ezeket a hiányokat a költségvetés negyedéves módosításakor  
pótolja vissza, vagy ennyivel emelje meg a két önkormányzati cég költségvetését.  Ha erről  
most határoznak ilyen határidővel,  akkor tudja elfogadni  az előterjesztést,  egyébként  nem 
tudja támogatni és reméli, hogy a frakciótársai sem támogatják. 

Nagy Péter alpolgármester:

Nagyon  meglepődött  dr.  Skribanek  Zoltán  képviselő  felszólalásán,  hogy  a  probléma  a 
városvezetést terheli. 
A városnak annyi pénze van, amennyi. Véleménye szerint több támogatást juttatott a város a  
gazdasági társaságainak, mint ahogy  a jelenlegi helyzetében lehetett volna. A másik oldal az,  
hogy a gazdasági társaságok kezében bizonyos bevételi lehetőségek vannak. Ilyenek a Halasi  
Városgazda Zrt.  esetében a bérbeadások,  a  parkírozás,  a vásári  bevételek.  Több oldalról  
vannak bevételi lehetőségei, azonkívül van az önkormányzati támogatás. A Halasthermál Kft.  
esetében úgyszintén nagyon komoly bevételi lehetőségek vannak. Nem találja a bevételeknél a  
vállalkozóktól bérbeadás útján beszedett  bevételt.  Erről többszörösen beszéltek,  tűrhetetlen  
dolog,  hogy  a  vállalkozók  ingyenesen  vállalkozói  tevékenységet  végeznek  a  strandfürdő 
területén. 
Akkor miről beszélnek, ki itt a hibás? Ha probléma van, akkor személyi kérdésekhez is hozzá 
kell nyúlni és ahhoz kell igazítani a tevékenységet. 

Pajor Kálmán képviselő:

Szemmel láthatólag nem izgatta fel a másik oldalt Máté Lajos képviselő bejelentése,  hogy 
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nem fogadják el a mínuszos üzleti terveket. A másik oldal már készen van a döntéssel, ahogy  
azt  Dózsa  Tamás  Károly  alpolgármester  már  kifejtette  az  előző  napirendi  pont  kapcsán.  
Furcsa  a  demokrácia  felfogásuk.  Nyilvánvaló,  hogy  nyolcan  már  döntöttek  és  a  saját  
előterjesztésüket megszavazzák, a kisebbség pedig mondhat amit akar. 
A  városvezetés  mindenféle  megszorító  intézkedése,  amíg  négy  főállású  alpolgármesterrel  
dolgozik, hiteltelen és elfogadhatatlan. Filléres megszorításokat is tesznek holott sokkal több  
pénzt  öntenek  ki  az  ablakon.  Ezt  minden  halasi  tudja,  csak  a  másik  oldal  nem  akarja 
tudomásul venni. 
A régi HAVI és Töv Kft. jóval nagyobb támogatást kapott a város üzemeltetési feladataihoz,  
mint a Halasi Városgazda Zrt. Azóta volt infláció is és a többletfeladatokat is kapják bőven a  
kevesebb pénzhez. Nem sorolja fel a lovasversenyt, az átköltözéssel járó átalakításokat. Több 
10 millió Ft-os nagyságrendű terhekről van szó. Ez tényleg nonszensz. A végén nem nagyon  
jut pénz és energia a városi takarításra. Nem irigyli a cég vezetését ilyen nyomás alatt. 
Véleménye szerint megfontolandó Máté Lajos képviselő indítványa, hogy itt sürgős döntésre  
van  szükség  és  ne  lebegtessék  a  bizonytalan  jövőben  az  esetleges  tartalékba  helyezett  
összeget, az üzleti terv városi megsegítését. 
Nagy  Péter  alpolgármester  már  másodszor  mondta,  hogy  meg  fogja  szavazni  az  üzleti  
terveket,  ami  nyilvánvaló,  viszont  az  indoklása  sántít,  hogy  megtakarításokat  vár  és  nem 
hajlandók rá. Megítélése szerint nem itt van az ok. 

Hunyadi Péter képviselő:

Véleménye szerint a felügyelő bizottságok díjazását is át lehetne gondolni, nem kis összegről  
van szó. Legalább olyan nagy horderejű és összegű, mint a Kiskunhalas Város Díszpolgára 
aranygyűrűje. El kellene törölni a felügyelő bizottságok díjazását, mert nagy könnyebbség  
lenne a cégek működésében. A bizottságok tagjai nem ebből élnek, nem ez a megélhetésük. 

Halász Balázs alpolgármester:

Pajor Kálmán képviselő hozzászólására reagálva elmondja,  hogy Pajor Kálmán képviselő  
nagyon jól tudja, hogyan működött a Halasthermál Kft. A hitel 2013. júniusában fog lejárni.  
Mindig évvégén lett a Halasthermál Kft. költségvetése korrigálva. Nem is tudhatták, akik nem  
voltak ebbe beavatva, hogy évvégén mennyi pénzt kell betenni ebbe a kasszába a működéshez.  
Az anyag Pajor Kálmán képviselő előtt is ott van, így láthatja, hogy 2009-ben 30 millió Ft 
támogatást kapott, ami nem lett elég és további 36 millió Ft-tal ki lett pótolva. Ennek elég  
komoly ÁFA vonzata van, aminek egy részét, hogy a vezető tudjon boldogulni, két részben  
kérte. A 7,6 millió Ft ÁFA második részlete most kerül kifizetésre. 
Amilyen megtakarításokat elért az új vezető, azt minden évben nem lehet elérni. 2009-ben az  
utolsó  két  hónapban  kimutathatóan  2,4  millió  Ft  megtakarítást  eredményezett  az  az  
átalakítás, amit akkor meg tudott tenni. Ezt az idén már nem tudja. A forgalmat a bevételi  
oldalról az időjárás nagyban befolyásolja. A vezető mindent megtesz azért, hogy ez a -6,5  
millió Ft kevesebb legyen. Azt is tudják, hogy tavaly tönkrement az egyik szivattyú, aminek a  
pótlására az idén biztos, hogy sort kell keríteni. Az is 500 ezer Ft-os költséggel jár. Tartalék 
szivattyú  nélkül  nem hiszi,  hogy biztonsággal  tud üzemelni  a  strand.  A  számok magukért  
beszélnek. Ha a hiteltörlesztés nem lenne, pozitív lenne a végeredmény és nem is kevéssel. 

Gyovai István polgármester:

További  hozzászólás  nem  lévén  a  vitát  lezárja.  Véleménye  szerint  a  kérdésekben  adott  
válaszokban összefoglalta a helyzettel kapcsolatos észrevételét. 
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Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:

Egy-két  dolgot  szeretne  pontosítani.  Keverednek  a  fogalmak.  Egy  gazdasági  társaságnak 
üzleti terve van, pontosan azért, mert egy esetleges mínusz esetén is működhet tovább, ami  
egy költségvetési szervnél, aminek költségvetése van, fogalmilag kizárt. Azért értelmezhetetlen  
kicsit, hogy a gazdasági társaságok szeptembertől nem nyitják ki a kapujukat. Attól, hogy egy 
adott év gazdálkodása veszteséges, az nem azt jelenti, hogy felszámolódik a cég, pláne nem,  
hogy  automatikusan  abbahagyja  a  működését.  Többször  elhangzott,  hogy  az  üzleti  terv  
valamilyen együttműködési hiány miatt alakult mínuszosra. Nem erről, hanem arról van szó,  
hogy a Halasi Városgazda Zrt.-nél kettős bevételi oldal van. Hangsúlyozza, hogy bevételi és 
nem  árbevételi.  A  bevételi  oldal  a  saját  tevékenységük,  a  bérbeadás.  Nincs  még  egy 
bérbeadással  foglalkozó  cég  Kiskunhalason,  akinek  arányaiban  ennyire  kevés  kiadatlan 
tulajdona van. Véleménye szerint ebben a gazdasági környezetben ez nagyon jó teljesítmény,  
amit  el  tudnak érni.  Ha valaki  a  városközpontban jár  és  üres  üzleteket  lát,  az  túlnyomó 
többségében nem városi tulajdon. A bevételi oldalt itt nem tudják javítani. 
A gazdasági környezetre tekintettel évek óta nem tudják inflációval növelni a bérleti díjaikat,  
annak ellenére, hogy rendelkezésükre állna ez a lehetőség. A bérlőik valószínűleg nem tudnák  
kifizetni.  A legutolsó  „nem emelésről” is  a  városvezetéssel  közös  döntést  hoztak.  A plusz  
bevételi forrásokkal, amelyek szóba kerültek, a plusz parkolóhelyekkel, illetve parkolási díjak  
emelésével kapcsolatban elmondja, hogy a főtéren lévő néhány parkoló az éves árbevételhez  
képest viszonylag jelentéktelen. A vonatkozó törvények szerint a parkolásból befolyó bevételek  
az önkormányzatot illetik meg, ők csak bizonyos szükséges kiadásaikat számolhatják el ezzel  
szemben, ami nem jelentős bevétel. 
A kiadáscsökkentésekkel kapcsolatban elmondja, hogy aki a viszonylag szűkre fogott üzleti  
tervet  elolvasta,  bizonyos  jelentős  költségcsökkentéssel  számoltak.  Nem  új  eszközök  
beszerzésére, hanem egyszerűen az egyéb igénybevett szolgáltatásokat, mint a gépalkatrész, 
kevesebbre tervezték, mint tavaly.  Ez azt jelenti, hogy nem vették figyelembe a gépek további 
romlását  és  20  év  felett  1  év  alatt  egy  gép  nem  1  évet  öregszik,  hanem  többet.  4  fő  
elbocsátását tervezték és egyébként is minden kiadásukat csökkentették. Ők 80 millió Ft-tal  
számoltak és nekik nem kellett visszaadni a tervet, hogy miért számoltak 100-110 millió Ft-
tal.  A  megállapodás  szerinti  80  millió  Ft-tal  terveztek.  Az  ő  közfeladat  ellátásukat  az  
önkormányzattal  kötött  szerződés  szabályozza,  aminek  olyan  mellékletei  vannak,  amelyek  
viszonylag pontosan körülírják mit kell elvégezniük. A kiadáscsökkentés náluk nem ad hoc. A  
megrendelői oldallal együttműködve tehetik csak meg azt, hogy csökkentik pl. a Semmelweis  
tér kaszálásának számát. Ezek náluk le vannak szabályozva.  
Számoltak  a  vásártér  bevételével.  Nem  mondta  soha,  hogy  a  vásártér  ráfizetés.  Segít  
finanszírozni a csökkenő támogatásokat. Ezeket támogatásnak hívni csak a nagy nyilvánosság  
felé  érdemes,  egyébként  egyszerű  szolgáltatásvásárlás.  Az  önkormányzat  80  millió  Ft-ért 
rendelte meg a város közterületeinek karbantartását. Ez nem támogatás, azokra a feladatokra  
van.  Jelentősen  csökkent  a  korábbi  évekhez  képest.  Amikor  az  ismert  problémák  után  
visszajött a gazdasági társasághoz jóval 160 millió Ft felett volt ugyanennyi feladatra az ún. 
támogatás, ehhez képest most 80 millió Ft. Nem az együttműködéssel van probléma, azt sem 
mondja, hogy bezárnak, nehezen, de végigcsinálják az évet. 

Gyovai István polgármester:

Túl  vannak  a  költségvetési  tárgyaláson.  Amikor  lezárták  az  elmúlt  testületi  ülésen  a 
költségvetés tárgyalását, köszönetét fejezte ki a képviselő-testület hozzáállásáért.  Az elmúlt  
évek gyakorlatától eltérően másfél óra alatt megvitatták a költségvetést. Úgy gondolja, hogy 
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ez  abban  a  tudatban  történt,  amikor  mindenki  tisztában  volt  azzal,  hogy  milyen  
költségvetésről volt szó. Az elmúlt hetek, hónapok folyamán számos olyan dolog merült fel,  
akár  civilekkel,  akár  sporttal,  akár  oktatással,  akár  egészségüggyel  kapcsolatban  és  még 
sorolhatná,  hogy  melyik  területen  tudja  növelni  az  önkormányzat  a  támogatását,  vagy 
legalább  az  elmúlt  évi  szinthez  emelni.  Tudatában vannak  annak,  hogy  az  önkormányzat  
mozgástere  akkora  amekkora.  Ha  valahol  emelni  kívánják  a  támogatást,  
szolgáltatásvásárlást,  akkor  annak  fedezetét  valahonnan  máshonnan  kell  elvonni.  Ha 
bármelyik  cég  esetében  a  költségvetés  módosításakor  visszaemelnek  támogatási  összeget  
egyes cégek, vagy intézmények támogatására, akkor annak valahol meg kell, hogy legyen a 
fedezete is.
A  kérdésekre  adott  válaszokban  az  rögzítette,  hogy  a  következő  képviselő-testületi  ülés  
alkalmával  egy  intézkedési  tervet  fognak  tárgyalni.  Ebben  számos  tétel  megfogalmazásra 
kerül,  akár intézményekről,  akár más érdekeltségekről van szó. A vezetők vonatkozásában  
konkrét, elvárható tételeket fog felsorolni. Ez az intézkedési terv lesz az alapja annak, hogy a 
gazdasági társaságok üzleti terve módosításra kerüljön, nem pedig egy negyedéves, vagy fél  
éves  költségvetés  módosítás,  amikor  nehéz  lenne  megindokolni  azt,  hogy  melyik  oktatási  
intézménytől vonják el azt a 6-7 millió Ft-ot, amit egy gazdasági társaság finanszírozására 
szánnak.  Ennek  a tudatában kérdezi  Máté Lajos  képviselőt,  hogy fenntartja-e  a módosító  
indítványát?

Máté Lajos     képviselő:

Azt kéri, hogy a határozati javaslatnak legyen egy 3. pontja is. 

Gyovai István polgármester:

Kéri szó szerint megfogalmazni. 

Máté Lajos képviselő:

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1.  és  2.  pontban  szereplő 
negatív eredmények mértékéig a 2011. első negyedévi költségvetés módosítás alkalmával meg  
fogja emelni a Halasi Városgazda Zrt. és a Halasthermál Kft. támogatási összegét

Gyovai István polgármester:

Egy olyan keretet is meg kellene határozni, ahonnan a módosítás alkalmával ezt az összeget  
el fogják vonni. 

Máté Lajos     képviselő:

Szíve szerint a négy alpolgármester fizetésének a keretéből próbálják ezt az összeget elvonni. 

Gyovai István polgármester:

Ezek az összegek meghaladják a négy alpolgármester fizetését mindenféle vonzattal együtt.  
Hozzáteszi, hogy a Fidesszel folytatott tárgyalások során az asztalra tett javaslat sem került  
volna ennek az önkormányzatnak többe. Kéri, hogy egyszer üljenek le és vessék össze a két  

25



számot, hogy felesleges vitákat ne generáljanak. 

Máté Lajos     képviselő:

Közzétett egy táblázatot, amit fel fog tenni az internetre. A kettő közötti különbség sok millió 
forint.
A tartalék terhére kérné biztosítani a szóban forgó összeget. 

Gyovai István polgármester:

Máté Lajos képviselő fentebb ismertetett módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 258 
Gyovai István.......................................Nem Dózsa Tamás..................................Nem
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem Vili Gábor......................................Tart.
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:2011.márc.:28 14:55:27
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 46,66% 46,66%
Nem 7 46,67% 46,67%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

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

Az eredeti határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 259 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
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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:2011.márc.:28 14:55:51
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: 

55/2011. Kth.
A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt., valamint a Halasthermál 
Kft.  2011. évi üzleti terve

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasi  Városgazda 
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi üzleti tervét  - 6.200.000 ,-  Ft  
eredménnyel elfogadja.

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Kft. 2011.  
évi üzleti tervét – 6.654.000,- Ft eredménnyel elfogadja.  

Határidő: 2011. költségvetési év
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Hugyecz Sándor Halasthermál Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

5 Új napirendi pont 14:55:57 
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5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A  Halasi  Városgazda Zrt.  székhely  módosításával  kapcsolatos  ingatlan  
átalakítási munkák

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 14:56:26 

Jerémiás Béláné képviselő:

Ez a székhelymódosítás mennyibe kerül az önkormányzatnak? 

Gyovai István polgármester:

Körülbelül fél órával ezelőtt Nagy Péter alpolgármester fogalmazta meg azokat a tételeket,  
hogy mennyibe kerül az épület felújítása, az elektromos hálózat, a víz, a gáz, a fűtés és az  
építészeti  felújítás. Az Alpolgármester Úr ennek részleteit  is ismertette,  ezért nem térne ki  
rájuk ismét. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 260 
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:2011.márc.:28 14:58:03
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%

28



Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

56/2011. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. székhely módosításával kapcsolatos ingatlan átalakítási munkák

H a t á r o z a t 

  1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a  Halasi 
Városgazda   Beruházó,  Szolgáltató  és  Vagyonkezelő  Zrt.  székhelyét  2011.  április  1.  
napjától,  telephelyét  2011.  július  1.  napjától  a  Kiskunhalas,  Bem  u.  1.  szám  alatti  
ingatlanból  helyezze  át  Kiskunhalas,  Szentháromság  tér  5.  szám  alatti  önkormányzati  
tulajdonú ingatlanba.

   2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza a Halasi Városgazda 
Beruházó,  Szolgáltató  és  Vagyonkezelő  Zrt.-t,  hogy  a Szentháromság tér  5.  szám alatti  
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanon  a  székhely,  telephely  áthelyezéshez  szükséges 
átalakítási munkákat végezze el. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

6 Új napirendi pont 14:58:10 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 14:58:30 

Jerémiás Béláné képviselő:

A Halasi Városgazda Zrt. alapító okiratának módosításával kapcsolatban megfogalmazza az  
előterjesztés,  hogy  a  főtevékenység  a  saját  tulajdonú  bérelt  ingatlan  bérbeadása, 
üzemeltetése. Melyik ingatlanokat adják, vagy adták bérbe?
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Gyovai István polgármester:

A kérdésnek nincs köze az előterjesztéshez. Most az alapító okiratról folyik a vita, ami olyan 
fajta  módosítást  foglal  magába.  Visszautal  az  előző  napirendi  pontra.  Miután  a  Halasi  
Városgazda Zrt. kialakította azt a telephelyet, ahol működni fog, ezzel párhuzamosan jogilag  
is helyére teszik a dolgokat, az alapító okirat módosításával. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 261 
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<Minősített szavazás

Ideje:2011.márc.:28 14:59:54
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: 

57/2011. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása

H a t á r o z a t 
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Kiskunhalas  Város  Képviselő  testülete  a  Halasi  Városgazda Szolgáltató  és  Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetű  
Alaptó Okiratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Kristóf Andrea aljegyző
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

10 perc szünetet rendel el.

7 Új napirendi pont 15:00:00 

Szünet be 15:00:19 

Szünet ki 15:18:49 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:20:20 

Fülöp Róbert képviselő:

A Halasmédia Np. Kft. esetében felmerült-e a múltban, hogy valamilyen részben értékesítsék  
és megpróbálják félig- meddig profitorientálttá tenni és máshonnan forrásokat bevonni? Arra  
gondol,  hogy a sugárzási  területen  lévő  önkormányzatok  tulajdonjogot  szerezve  tudnának 
támogatást nyújtani a cégnek, hogy a működése stabilabb legyen.  

Jerémiás Béláné képviselő:

A bér csökkent 11 millió Ft-tal. Hogyan oldják meg, mit hagynak el?

Gyovai István polgármester:
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Fülöp  Róbert  képviselő  kérdésére  válaszolva  elmondja,  hogy  valamennyi  önkormányzat 
részére a Halasmédia Np. Kft. és a részéről is elhangzottak kezdeményezések, hogy járuljanak  
hozzá  valamilyen  módon  a  Halasmédia  Np.  Kft.  költségeihez.  Ez  nemcsak  most,  hanem 
évekkel ezelőtt, több alkalommal napirenden volt. A kistérségi önkormányzatok nem kívánnak  
hozzájárulni.  A  legutóbbi  alkalommal  a  Halasmédia  Np.  Kft.  részéről  egészen  konkrét 
felvetések  voltak.  Ha  adott  helyszínen  konkrét  esemény  történik  és  az  önkormányzat 
kezdeményezésére kívánnak közvetítést, tudósítást, vagy egyéb megjelenési lehetőséget, akkor 
a  Halasmédia  Np.  Kft.  bizonyos  esetekben  érvényesíteni  kívánja  a  saját  tarifáit.  Az  
önkormányzatok nem kívánnak sem üzletrészt  vásárolni,  sem egyéb támogatási  formákkal  
hozzájárulni a működéshez. 
Jerémiás Béláné képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a bércsökkentés az ügyvezető  
hatáskörében esik. Ilyen tekintetben az önkormányzat, vagy városvezetés részéről semmilyen 
konkrét elképzeléssel, vagy véleménnyel nem éltek. A cég vezetése dönti el az adott lépéseket.

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 262 
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:2011.márc.:28 15:23:46
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

58/2011. Kth.
A Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve
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H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasmédia  Nonprofit  
Szolgáltató  Kft.   2011.  évi  üzleti  tervét  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  2011.  évi  
költségvetéséről  szóló  rendeletében  elfogadott  20.000.000,-Ft-os  önkormányzati  
támogatással, elfogadja. 

Határidő: 2011. költségvetési év
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Tóth István Halasmédia Np. Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

8 Új napirendi pont 15:23:52 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete  intézményvezetői  
pályázatának kiírása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:24:17 

Hozzászólások 

Jekő Attila alpolgármester:

Módosító  indítványa,  hogy  a  „pályázathoz  csatolni  kell”  részbe  szerepeljen  a  bérigény 
megjelölését tartalmazó nyilatkozat.
Ha  visszaemlékeznek  az  előző  pályázatokra,  eléggé  nehezen  találtak  vezetőt  és  a  kérdés 
sokáig nem rendeződött megnyugtatóan. Felmerült benne az a kérdés, hogy ennek az az oka,  
hogy  az  intézményvezető  felelőssége  és  a  bér  nincs  arányban.  Ezt  az  intézményt  bővíteni  
akarják, ami azt jelenti, hogy 2 milliárd Ft-os forgalmat fog bonyolítania. Óriási az anyagi  
felelősség. Talán a bérigény megjelölése pontosabb képet fog adni arról, hogy amit elvárnak 
az  arányban  van-e  a  fizetéssel.  A  pályázóknak  is  egy  iránymutatás  lehet,  hogy  az  
önkormányzat  kész  erről  a  kérdésről  akár  tárgyalni.  Hasznos  lenne,  ha  belekerülne,  
tudomása szerint jogszabályba nem ütközik.

Gyovai István polgármester:

Az elhangzottakhoz annyit tenne hozzá, hogy ez a kérés az elmúlt hetekben, az előterjesztés  
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előkészítés  során  már  szóba  került,  de  a  javaslatból  feledékenység  miatt  kimaradt.  
Előterjesztőként ezt a módosító javaslatot befogadja és kéri, hogy ennek tudatában tárgyalják  
tovább az előterjesztést.  Ez azt jelenti,  hogy közalkalmazottként a pillanatnyi jogszabályok 
alapján  rögzített  az  a  tétel,  amivel  a  vezetőt  díjazzák.  Természetesen  van  módosítási 
lehetőségük.  Még  mielőtt  a  pályázat  eredményét  kihirdetnék,  egy  önkormányzati  rendelet  
módosítás fog történni. 

Dr. Skribanek Zoltán 

Véleménye szerint a mai testületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a mostani. Ahogy  
Alpolgármester Úr is  mondta,  egy 2 milliárd Ft-os forgalommal bíró gazdasági szervezet  
élére fognak igazgatót keresni. Úgy hiszi, hogy mindenki egyetért vele abban, hogy egy ilyen 
fajsúlyos szervezet élére valóban szakmai alapon kell a megfelelő embert megtalálni. Ennek a  
szakmaiságnak meg kell mutatkoznia már a pályázati feltételrendszer kiírásában is. 
Egy évvel ezelőtt az óvodák, a bölcsőde és még néhány alegység tartozott a Költségvetési  
Intézmények  Gazdasági  Szervezetéhez  (továbbiakban:  KIGSZ).  A  többségi  döntés  
eredményeként  kibővül  a  négy  általános  iskolával  és  a  Bernáth  Lajos  kollégiummal.  
Nyilvánvaló,  hogy  a  tavaly  elfogadott  pályáztatási  kritériumokhoz  képest  minimum olyan 
szigorú, vagy még szigorúbb pályázati feltételeket lenne logikus meghatározni, mivel sokkal  
több lesz a feladat is. 
A  tavalyi  kiírás  érdekes  módon  szigorúbb,  mint  a  mostani,  dacára  annak,  hogy  plusz 
feladatokkal bővül a KIGSZ működése. 
Az  a  módosító  indítványa,  hogy  a  határozati  javaslatban  a  képesítési  feltétellel  kezdődő 
mondat után következzen ugyanaz a mondat, ami a tavalyiban még benne van, hogy irányadó 
a 292/2009. Korm. rend. 15-19.§-a. 
Az előnyt jelent  sornak a végére pedig szintén kerüljön be szakirányú gyakorlatnak,  hogy  
legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

Gyovai István polgármester:

Dr. Skribanek Zoltán képviselő fentebb ismertetett módosító indítványáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 263 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás..................................Tart.
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
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:2011.márc.:28 15:30:08
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 73,34% 73,34%
Nem 2 13,33% 13,33%
Tartózkodik 2 13,33% 13,33%
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Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító indítványt támogatta a képviselő-testület.
A  módosító  indítvány  figyelembevételével  kéri  a  képviselők  szavazatát  a  határozati  
javaslatról.

 No: 264 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
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:2011.márc.:28 15:30:33
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: 

59/2011. Kth.
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázatának kiírása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szervezetének vezetői állására az alábbiak szerint: .
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Képesítési  feltétel: pénzügyi,  gazdasági  szakirányú  felsőfokú  iskolai  végzettség,  vagy  
felsőfokú  iskolai  végzettség  és  emellett  legalább  államháztartási  (költségvetési)  
mérlegképes könyvelő képesítés, irányadó a 292/2009. Korm. rend. 15-19. §-a.
Kiegészítő feltétel: közigazgatási pénzügyi gyakorlat.
Előnyt jelent: költségvetési intézményben szerzett szakirányú 3-5 év gyakorlat.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag nyomtatott formában, 
A  pályázat  benyújtásának  határideje: a  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és 
Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes  oldalán  -  www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁS-
lapon való megjelenést követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai  
végzettség  igazolására  az  oklevél,  képesítést  igazoló  bizonyítványok,  tanúsítványok 
másolatát,  továbbá  a  büntetlen  előélet  igazolására  erkölcsi  bizonyítványt.  Szakmai 
önéletrajzot (lehetőleg „europass” formátumban). A pályázó írásos nyilatkozatát arról,  
hogy személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,  
valamint  a  pályázat  tartalmának  az  elbírálásban  és  a  döntéshozatalban  érintettek  
számára  való  hozzáférhetőségéhez  hozzájárul.  Bérigény  megjelölését  tartalmazó 
nyilatkozatot. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejárta utáni  
30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
A  pályázat  címzése: Kiskunhalas  Város  Jegyzője  Polgármesteri  Hivatal  6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A munkakör megnevezés: könyvelő
A vezetői  besorolás: Közalkalmazotti  törvény  szerinti:  (igazgató)  megbízott  magasabb 
vezető
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2011. július 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. június 30.
Illetmény: a  közalkalmazotti  törvény  szerinti  besorolás,  valamint  az  erre  vonatkozó 
képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 
250%-a.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi főosztályvezető
Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Gönczöl Beáta KIGSZ intézményvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

9 Új napirendi pont 15:30:41 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  II.  Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  és  Kollégium  pedagógiai  
programjának módosítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:31:02 

Hunyadi Péter képviselő:

A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában van-e drogprevenciós program? A Szilády Áron 
Gimnáziumban működik egy. Tervezik-e egy olyan, vagy hasonló bevezetését?

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető:

Ifjúságvédelmi  felelőse  van  az  iskolának,  drogprevenciós  programja  jelenleg  nincs,  de 
folyamatban van, hogy a város intézményeit is bevonják ebbe a programba. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 265 
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:2011.márc.:28 15:32:18
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: 

60/2011. Kth.
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A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítása

H a t á r o z a t 

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

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Klein Imre II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

10 Új napirendi pont 15:32:32 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2011. évi terveinek  
jóváhagyása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 15:32:50 

Hozzászólások 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Három programtervezet van előttük. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatéhoz van egy olyan  
javaslata, ami sok-sok évig működött és idén sem szabad abbahagyni véleménye szerint, hogy 
a szeptemberi városi szüret a cigány kisebbség részére is kiteljesedjen. Javasolja, hogy hívják  
fel a figyelmüket, a költségvetésükbe lehetőség szerint tervezzék be.

Aradszky Lászlóné képviselő:

Nyilván  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  azért  nem tervezte  be  a  programot,  mert  a 
költségvetése nem teszi lehetővé. Köztudott, hogy jóval kevesebb pénzt kaptak ebben az évben  
működésre. Néhány feladatot emiatt kénytelenek lesznek mellőzni. 
Nagyon szép terveket tettek eléjük. Egész évben nagyon színvonalas programokat nyújtanak a  
város lakóinak, vagy az ide látogató turistáknak. 
Nem  érti  a  Martonosi  Pál  Könyvtárral  kapcsolatban,  hogyha  az  igazgató  ilyen  jó  
programokkal  tervez  az  év  folyamán,  akkor  miért  kell  pályázatot  kiírni  az  állására.  Ez 
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érthetetlen a számára.

Gyovai István polgármester:

A  könyvtárvezetői  pályázat  nincs  kapcsolatban  a  2011.  évi  programokkal.  Dózsa  Tamás  
Károly  alpolgármestert  kérdezi,  hogy  az  előző  hozzászólását  módosító  indítványként  
értékeljék, vagy külön felhívják a kisebbségi önkormányzat figyelmét? 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

A  határozati  javaslat  4.  pontjaként,  a  következőképpen:  Kiskunhalas  Város  Képviselő-
testülete  felhívja  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  figyelmét,  hogy  költségvetési  
lehetőségeihez mérten a cigány kisebbség részére a város naphoz kötődően…
Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  kéri  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat vezetését,  hogy a költségvetésben tervezni szíveskedjék a 2011. szeptemberi  
város napi rendezvényhez kapcsolódó programot. 

Gyovai István polgármester:

Javasolja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak külön említsék meg azt, hogy a szüret  
programjában  vagy  pályázattal,  vagy  más  forrásból  gondoskodjon  a  program 
megrendezéséről. Szeptemberi hónapról lévén szó, addig még az önkormányzat is helyet tud  
adni, akár a féléves költségvetés módosítás alkalmával. Nem tartja kizártnak, hogy ez meg fog  
történni. Pillanatnyilag rögzítettek egy programot. Utólagosan felhívni a figyelmüket, hogy 
még illesszenek  be egy  programot,  nehéz  lenne.  Javasolja,  hogy a költségvetés  következő  
módosítása alkalmával teremtsenek erre lehetőséget. 

Aradszky Lászlóné képviselő:

A most elfogadott költségvetésükből szeretné ezt megoldatni velük Alpolgármester Úr, vagy 
forrást is rendelnek hozzá? Nem mindegy.

Gyovai István polgármester:

Néhány  százezer  forintról  lehet  szó  és  az  imént  azt  beszélték  meg,  hogy  a  költségvetés  
következő módosításakor kitérnek rá. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 266 
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
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Ideje:2011.márc.:28 15:38:34
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: 

61/2011. Kth.
A helyi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek 2011. évi terveinek jóváhagyása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az 1. számú 
melléklet szerinti 2011. évi programtervét elfogadja.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a 2. számú 
melléklet szerinti  2011. évi programtervét elfogadja.

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi Könyvtárnak a 3. számú 
melléklet szerinti 2011. évi programtervét elfogadja.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Rostás László Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Dr. Schindler Árpád Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Huber Helga Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

11 Új napirendi pont 15:38:40 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

40



Napirend tárgya: Önkormányzati iskolák szakmai beszámolója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Váradi Krisztián képviselő:

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság is kifejezte, hogy az általános iskolákban komoly 
szakmai munka folyik az egyre nehezedő körülmények ellenére. A pedagógusok minden tőlük 
telhetőt  megtesznek.  El  kell  ismerni,  hogy a beszámolók is  színvonalasak voltak.  Örülnek 
annak, hogy az országos kompetencia mérésen az iskolák jó eredményt érnek el, az országos  
átlag,  vagy  a  fölötti  eredménnyel.  Szerencsére  csak  nagyon  kevés  olyan  hely  van,  ahol  
országos  átlag  alatti  eredmények  találhatóak.  Köszöni  az  iskoláknak  ezt  a  színvonalas  
munkát. 

Gyovai István polgármester:

Egyetért Váradi Krisztán képviselő hozzászólásával.

Kérdések 15:39:42 

Hunyadi Péter képviselő:

A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskolának van véleménye szerint a legkisebb udvara az  
iskolák között. Van-e lehetőség arra, hogy a szomszédos sportpályát igénybe vegye és tervet  
készítsen rá ?

Gyovai István polgármester:

A  szomszédos  lovaspályát  hasznosítási  kötelezettséggel  vette  át  az  önkormányzat,  ezért  
ingatlanjogilag nincs mód arra, hogy az iskolához csatolják. Ahogy Hunyadi Péter képviselő  
az  előzetes  hozzászólásában  jelezte,  kizárni  sem  intézményt,  sem  egyéb  szervezetet  nem 
kívánnak.  Mindazok,  aki  a  lovasedzések  után  a  pályát  használni  tudják,  óhajtják,  azok  
számára rendelkezésre áll. 

Hozzászólások 

Jerémiás Béláné képviselő:

A beszámolóból szeretne idézni egy mondatot. A 18 év alatti gyerekek 45 %-a küzd nehéz  
anyagi és szociális körülményekkel. 

Gyovai István polgármester:

Kéri Jerémiás Béláné képviselőt, hogy ezt a hozzászólását a következő napirendi pont 
kapcsán tegye meg. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 
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 No: 267 
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:2011.márc.:28 15:42:07
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

62/2011. Kth.
Önkormányzati iskolák szakmai beszámolója

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  általa  fenntartott  érintett  intézményekben  folyó 
szakmai munka eredményessége mellett elfogadja a

-Fazekas Gábor Általános Iskola,
-Felsővárosi Általános Iskola,
-Kertvárosi Általános Iskola,
-Szűts József Általános Iskola

előző három éves tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Fazekas Gábor Általános Iskola igazgatója
Felsővárosi Általános Iskola igazgatója
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Kertvárosi Általános Iskola igazgatója
Szűts József Általános Iskola igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

12 Új napirendi pont 15:42:13 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Beszámoló az önkormányzat 2010. évi  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Simon István népjóléti osztályvezető:

Kötelezően  ellátandó  feladatuk  a  gyermekvédelmi  beszámoló  évenkénti  elkészítése.  
Részletesen  összefoglalják  azt  a  tevékenységet,  ami  ezzel  kapcsolatban  történt  az  elmúlt  
évben. 
A 11. oldal második bekezdésében van egy félreérthető mondat, amit javasol módosítani. „…
magas számú öngyilkosság tapasztalható” szövegrészt arra módosítaná, hogy jellemző azok  
száma, akik ebben a depressziós helyzetben foglalkoznak az öngyilkosság gondolatával. Ez  
nem ugyanazt  jelenti,  mert  nincs  ilyen  nagy számú öngyilkosság jelen  a gyermekvédelem  
területén és a nehéz helyzetben lévők esetében. Kéri, hogy ezzel a módosítással fogadják el a 
beszámolót.

Kérdések 15:43:50 

Hozzászólások 

Jerémiás Béláné képviselő:

Nagyon megragadta az a mondat a beszámolóban, hogy a 18 éven aluli gyerekek 45 %-a 
küzd  nehéz  anyagi  és  szociális  körülményekkel.  Ugyanakkor  a  Népjóléti  Osztály  és  az  
önkormányzat  rengeteget  tesz  azért,  hogy  ezt  valamilyen  szinten  feloldja.  Szociális  
rászorultság  alapján  évente  30  millió  Ft-ot  osztanak  ki.  Rendszeres  gyermekvédelmi  
kedvezményben,  kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatásban,  óvodáztatási  támogatásban 
részesülnek családok. Azok, akik 3-4 évesen beíratják a gyerekeiket óvodába, két alkalommal  
kaphatnak 20 ezer Ft-ot.
A  gyógyszerutalvány  keretösszege  kicsi,  amit  a  beszámoló  is  említ.  Ugyanakkor  
megszervezték a nyári gyermekétkeztetést is. 10912 fő jelent meg a családsegítőnél és ebből  
2946 esetben tudtak segíteni. 
A beszámolóban szerepel az is, hogy az integráció nem minden esetben sikerül. 
Egy  másik  gondot  is  jelez.  A  drog  egyre  fiatalabb  korban  jelenik  az  ifjúság  körében.  
Véleménye szerint a következő időkben, ahogy Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető  
is elmondta, erre az iskoláknak is fel  kell  készülniük és be kell  kapcsolódniuk. Feltétlenül  
történjen meg a gyermekek érdekében. 
Bevezette a Kormány, hogyha valaki eléri az 50 igazolatlan órát, felfüggesztik a támogatást.  
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A beszámolóból  sajnos  kiderült,  hogy  ennek  nincs  visszatartó  ereje.  Valami  mást  kellene  
kitalálnia a Kormánynak és más megoldást kellene keresni,  hogy az iskoláztatásban részt  
vegyenek  azok,  akik  ilyen  sokat  mulasztanak.  Az  egyetlen  lehetséges  mód,  hogy  előre  
haladjanak, ha iskolába járnak és tanulnak.

Gyovai István polgármester:

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását Simon István osztályvezető által kért módosítással.

 No: 268 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.márc.:28 15:47:20
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: 

63/2011. Kth.
Beszámoló  az  önkormányzat  2010.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak 
ellátásáról

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról szóló 2010. évi beszámolót elfogadja.

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

Simon István népjóléti osztályvezető
Dr. Babenyecz Mónika Gyámhivatal vezetője
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

13 Új napirendi pont 15:47:27 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi  közbeszerzési  tervének  
elfogadása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:47:54 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 269 
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:2011.márc.:28 15:48:14
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%
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Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

64/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  évi  
közbeszerzési  tervét  a melléklet  szerint  elfogadja.  Felkéri  a jegyzőt,  hogy a közbeszerzési  
tervet  Kiskunhalas város honlapján tegye közzé.

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

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Kristóf Andrea aljegyző
Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Természetesen ez nem egy teljes éves közbeszerzési terv. Ha az év folyamán bármilyen újabb 
lehetőség, kötelezettség keletkezik, a közbeszerzési tervet módosítani fogják. 

14 Új napirendi pont 15:48:22 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Kiskunhalas  város  szennyvíz-közművei  üzemeltetése  során  keletkezett  
vízterhelési díj felhasználása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 15:49:08 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 270 
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:2011.márc.:28 15:49:30
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

65/2011. Kth.
Kiskunhalas szennyvíz-közművei üzemeltetése során keletkezett vízterhelési díj felhasználása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város szennyvíz-közművei üzemeltetése során 
keletkezett vízterhelési díj visszaigényléséről és felhasználásáról szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető
Halasvíz Kft. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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15 Új napirendi pont 15:49:35 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:  Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor állami tulajdonban lévő ingatlan 
önkormányzat részére ingyenes átruházásának kérése

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 15:50:11 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Mindenki  tudja,  hogy  ez  az  ingatlan  évek  óta  szerepel  abban  a  kategóriában,  amit  az 
önkormányzat szeretne minél mérsékeltebb áron, vagy akár ingyenesen megszerezni. Ez az  
előterjesztés is erről szól.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását. 

 No: 271 
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:2011.márc.:28 15:50:50
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

66/2011. Kth.
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Balatonakali  gyermek-  és  ifjúsági  tábor  állami  tulajdonban  lévő  ingatlan  önkormányzat 
részére ingyenes átruházásának kérése

H a t á r o z a t 

1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő –testülete az állami vagyonról szóló  
2007.évi CVI. Tv. 36.§. (2) bekezdésének c.) pontja alapján az állami tulajdonban lévő  
Balatonakali  186/1 helyrajzi  számú 8848 m2  ingatlanon található gyermek- és ifjúsági  
tábor területének ingyenes önkormányzati tulajdonába kerülését kezdeményezi a táborok 
üzemeltetésében résztvevő önkormányzatokkal, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.- ben  
lévő üzletrész aránya szerint.
2./  Az  ingatlant  az  önkormányzat  gyermekek  táboroztatása  céljából  az  Ötv.  8.§-ában 
meghatározott  gyermek  és  ifjúsági  feladatokról  való  gondoskodás  érdekében  kívánja  
tulajdonba venni.
3./ Kiskunhalas Város Önkormányzata saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az 
ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget.
4./Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  tulajdoni  hányada  arányában  vállalja  a 
tulajdonosi jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket.
5./  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  
Polgármestert, hogy a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlésén az önkormányzatok 
ingyenes tulajdonba kerülésének kérelmét az 1./ pontnak megfelelően támogassa.
6./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kiskunhalas Város 
Polgármesterét,  hogy  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-nél  az  ingatlan  
tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Dr. Ferenczi Mária jegyző,
Kollerné Vámos Zsuzsanna Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

16 Új napirendi pont 15:50:55 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Csetényi-parkban tanösvény létesítése 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Egy korábbi, az elmúlt évben elkészült terv alapján pályázaton vennének részt, ahol korábban 
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elkészült táblák és padok felhasználhatóak önerőként. 2 db információs táblát helyeznének ki  
a  pályázati  támogatásból.  Ezek  a  táblák  a  környezetben  élő  élőlényekre,  állatokra,  
növényekre vonatkoznának azért,  hogy az ott  kirándulók valamilyen információt  kapjanak  
erről.

Kérdések 15:52:13 

Hunyadi Péter képviselő:

Ezt a javaslatot annak idén a Halasi Nemes Tanács tette. Örülnek neki, hogy ilyen stádiumba  
jutott. A Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzottakból szeretne idézni, ami véleménye  
szerint fontos. Hiányolták, hogy a Csetényi emléktábla még nem lett felhelyezve, amit jó lenne 
pótolni.  A park állapota nem kielégítő,  évente kétszer, kampányszerűen van takarítva, ami  
kevés.  Jobban  kellene  karbantartani.  Talán  ez  a  pályázat  segíteni  fog  abban,  hogy  jobb  
állapotban  legyen  a  park  és  olyan  emberek  fognak  odajárni,  akik  emelik  a  környék  
színvonalát.  A  víz  alatt  lévő  gyalogút  miatt  a  Lapály  utca  felől  nem lehet  gyakorlatilag 
megközelíteni,  ami  befolyásolja  a  park  használhatóságát.  Bízik  benne,  hogy  előbb-utóbb 
használható lesz a gyalogút. Örül az előterjesztésnek és mindenképp támogatják. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 272 
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:2011.márc.:28 15:54:12
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

67/2011. Kth.
A Csetényi-parkban tanösvény létesítése

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Gyovai  
István  polgármestert,  a  ZÖLD  Iránytű  Alapítvány  pályázati  kiírásának  megfelelő,  
„Csetényi-park  tanösvény”  pályázati  dokumentációhoz  szükséges  nyilatkozatok  
megtételére, a kiírás szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott pályázat aláírására, 
annak benyújtására.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tulajdonosi  jogkörében 
eljárva,  pozitív  elbírálású pályázat  esetén hozzájárul,  az  Önkormányzat  tulajdonát  
képező,  Csetényi-park  2358/4,  2358/5,  2406,  2432,  2437  és  a  2438  hrsz.-ú  
ingatlanokon,  a  tervezett  „Csetényi-park  tanösvény”  kiépítéséhez,  a  hatályos  
természetvédelmi  jogszabályokban  rögzített  előírások  maradéktalan  megtartása 
mellett.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a megvalósítást követő öt  
év  időtartamra  vállalja  a  Kiskunhalasi  Környezetvédelmi  Egyesülettel  
együttműködésben  a  „Csetényi-park  tanösvény”  fenntartását,  a  környezetvédelmi  
alap előirányzat terhére a fenntartásához kapcsolódó költségek finanszírozását. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester
Nagy Péter alpolgármester
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

17 Új napirendi pont 15:54:18 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A 41869/7 és 41869/8 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.
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Tóth Péter főépítész:

A határozati javaslatban egy nyomdahibát szeretné felhívni a figyelmet, egy helyrajzi szám 
nem helyesen  szerepel.  Az  utolsó  előtti  bekezdés  helyesen  úgy szól,  hogy   „A Képviselő-
testület hozzájárul a 41869/8 hrsz alatti, út művelési ágú…”.

Kérdések 15:55:10 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 273 
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:2011.márc.:28 15:55:28
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

68/2011. Kth.
A 41869/7 és 41869/8 hrsz. alatti ingatlanok felajánlása

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület  a  41869/7  hrsz  alatti,  út  művelési  ágú,  352  m2  területű  ingatlanért  
értékkülönbözet  megállapítása  nélkül  cserébe  adja  a  41894  hrsz  alatti  ingatlannak  a 
32434/916 munkaszámú megosztási vázrajz alapján a 41869/5 hrsz alatt kialakuló telekhez  
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csatlakozó  14 m2 nagyságú részét,  a  rendezési  terv  előírása  szerint  ennyivel  csökkenti  a  
41894 hrsz alatti, út művelési ágú ingatlan területét.
A Képviselő-testület  hozzájárul a 41869/8 hrsz  alatti,  út  művelési  ágú,  546 m2 nagyságú 
terület  térítésmentes  tulajdonba  vételéhez,  egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a 64/2010. Kth. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt. 
Virág Norbert, Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41848/3

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

18 Új napirendi pont 15:55:34 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas, 3012/5,3402 és 3403 alatti ingatlanok cseréje

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 15:56:00 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 274 
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
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Ideje:2011.márc.:28 15:56:22
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: 

69/2011. Kth.
Kiskunhalas, 3012/5,3402 és 3403 alatti ingatlanok cseréje

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület  értékesíteni  kívánja  Romvári  György,  Kiskunhalas,  Huszár  u.  15.  sz.  
alatti lakos részére a kiskunhalasi 3403 hrsz-ú ingatlant. A Képviselő-testület meg kívánja 
vásárolni  Romvári Györgynek a kiskunhalasi 3012/5 hrsz-ú ingatlanban birtokolt 692/33399 
eszmei  hányadát  és  a  3402  hrsz-ú  ingatlanban  birtokolt  215/549  eszmei  hányadát,  mely  
tulajdoni hányadok tulajdonjogát ezen jogügylet keretében az Önkormányzat megszerzi.
Az ingatlanok eladási áráról a Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság értékbecslés  
alapján dönt. Az értéktöbblethez jutó fél az ingatlanok értékkülönbségét megfizeti.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos ügyvédi és egyéb költségek felét, a földhivatali bejegyzési  
költségek  66%-át  az  Önkormányzat  megfizeti.  A  Képviselő-testület  megbízza  a  Halasi 
Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés  
aláírására.
Ezzel  egyidejűleg  a  Képviselő-testület  a  289/2009.  Kth.  határozatának  2.  és  4.  pontját  
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.
Romvári György Kiskunhalas, Huszár u. 15.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

19 Új napirendi pont 15:56:27 
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19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit  
Kft. 2011. évi üzlet terve

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Nagy Róbert képviselő:

A Pénzügyi, Költségvetési  és Gazdasági Bizottság múlt csütörtöki ülésén formai kifogások  
miatt levették a napirendről és a testületi ülés előtt rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalták.

Gyovai István polgármester:

A gazdasági társaság ügyvezetője jelen volt-e a bizottsági ülésen? 

Nagy Róbert képviselő:

Jelen volt és kérdéseket is intéztek hozzá.

Gyovai István polgármester:

Abszolút friss információk birtokában vannak, akik jelen voltak a bizottsági ülésen.

Kérdések 15:57:39 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 275 
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:2011.márc.:28 15:58:02
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 8 53,33% 53,33%
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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: 

70/2011. Kth.
A Kiskunhalasi  Művelődési  Központ Kulturális  és Közművelődési  Nonprofit  Kft.  2011. évi 
üzlet terve

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kiskunhalasi  Művelődési  
Központ Kulturális  és Közművelődési Nonprofit  Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja.  

Határidő: 2011. költségvetési év
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

20 Új napirendi pont 15:58:10 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  A Semmelweis  Halasi  Kórház  Nonprofit  Kft.  2011.  évi  üzleti  tervének  
jóváhagyása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 15:58:37 

Fülöp Róbert képviselő:

Az előterjesztés 2011. március 24-i dátumú. Elvileg az SZMSZ szerint 10 nappal az ülés előtt  
kellene benyújtani. Ez rendben van így?
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Kristóf Andrea aljegyző:

Módosítva lett az üzleti terv, s emiatt került később kipostázásra. Határidőben benyújtották. 7  
nappal korábban kell kiküldeni a képviselő-testületnek. 

Gyovai István polgármester:

Mint ahogy több gazdasági társaságnál, a kórház esetében is az első számításoknál negatív  
eredmény született. Egy megbeszélés nyomán áttekintették az üzleti tervet, ami nyilván időt  
vett igénybe és ennek megfelelően került benyújtásra a már pozitív eredményű üzleti terv a 
bizottsági üléseket megelőzően.

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 276 
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:2011.márc.:28 16:00:55
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: 

71/2011. Kth.
A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyása
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H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Semmelweis  Halasi  Kórház 
Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét elfogadja.    

Határidő: 2011. költségvetési év
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.  ügyvezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

21 Új napirendi pont 16:01:00 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás 
módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Kérdések 16:01:32 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 277 
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:2011.márc.:28 16:01:54
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

72/2011. Kth.
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása

H a t á r o z a t 

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egyes  szociális  és 
gyermekvédelmi  feladatok  ellátása  átadás-átvételi  -  a  Társulás  és  tagönkormányzatai  között  
létrejövő  – megállapodás módosítását megtárgyalta  és az 1.  sz.  melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.
2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
módosított megállapodás aláírására.

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

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csernák Lajos kistérségi irodavezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

22 Új napirendi pont 16:02:03 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás

Írásbeli előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt,  hogy az Alkotmány utca járdáinak felújítására kapott  
választ elfogadja-e?
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Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy  az  Alkotmány  u.  2.  sz.  alatt  összedőlt  raktár  
romjainak eltakarítására kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy  a  szemétszállítási  szerződés  felbontásának 
feltételeire kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt,  hogy a Gyapjú utca esővízproblémáira kapott választ  
elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy Kossuth u.-Bercsényi u. kereszteződésében a járda 
javítására kapott választ elfogadja-e?

Váradi Krisztián képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  gázszolgáltatónál  tapasztalható  tumultus 
enyhítésére kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:
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Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  az  Attila  u.  2.,  6.  szám  alatti  ingatlan  
belvízproblémáira kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ nem tudja elfogadni, újabb kérdéssel szeretne a Polgármesteri Hivatalhoz fordulni.

Gyovai István polgármester:

A  képviselők  szavazatát  kéri  Hunyadi  Péter  képviselő  interpellációjára  adott  válasz  
elfogadásáról.

 No: 278 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Nem
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:2011.márc.:28 16:03:52
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:

A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési Bizottság elé utalja.

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  Szathmáry  S.  u.  18/a  szám  alatti  ingatlanra 
vonatkozó Rendezési Terv módosítására kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ nem fogadja el.
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Gyovai István polgármester:

A  képviselők  szavazatát  kéri  Hunyadi  Péter  képviselő  interpellációjára  adott  válasz  
elfogadásáról.

 No: 279 
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:2011.márc.:28 16:04:24
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: 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ. 

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  vízdíj  rendezési  anomáliák  megoldásának 
elősegítésével kapcsolatban kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ nem fogadja el.

Gyovai István polgármester:

A  képviselők  szavazatát  kéri  Hunyadi  Péter  képviselő  interpellációjára  adott  válasz  
elfogadásáról.
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 No: 280 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Nem
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:2011.márc.:28 16:04:51
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:

A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési Bizottság elé utalja.

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  helyi  vállalkozókat  védő,  protekcionista  
intézkedésekre vonatkozó javaslatok megtételére kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  Szilády  Áron  u.-Futó  u.  kereszteződésénél  az 
árokban lévő betonozott rész eltávolítására kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ nem fogadja el.

Gyovai István polgármester:
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A Képviselő Úrnak jogában áll a kérdésben interpellálni, de kéri, hogy az ilyen nagyságrendű 
ügyekkel  keresse  meg  a  Halasi  Városgazda  Zrt.,  vagy  a  Városfejlesztési  Osztály  
munkatársait.
A  képviselők  szavazatát  kéri  Hunyadi  Péter  képviselő  interpellációjára  adott  válasz  
elfogadásáról.

 No: 281 
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:2011.márc.:28 16:05:59
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: 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ. 

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  az  Ady  Endre  u.  7.  számú  ház  előtti  veszélyes  
útsüllyedés javítására kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A választ elfogadja. Megnézte, csőtörés miatt volt az út megsüllyedve. Megkeresték a hibát és 
kijavították.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a távhődíj megállapításánál alkalmazott árképzésről 
és a fővezetékek szigeteléséről kapott választ elfogadja-e?
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Hunyadi Péter képviselő:

Nem  fogadja  el  a  választ,  mert  a  távhő  árát  befolyásoló  következményekre  nem  tér  ki.  
Számszakilag biztos jó, ez nem kérdés.

Gyovai István polgármester:

Biztosan  emlékszik  rá  a  Képviselő  Úr,  hogy  egy  évvel  ezelőtt  külön  szakbizottság,  
munkacsoport  foglalkozott  ezzel  a  kérdéssel.  Dolgoznak  a  távhőellátás,  illetve  a 
körülményeinek a megoldásán.
A  képviselők  szavazatát  kéri  Hunyadi  Péter  képviselő  interpellációjára  adott  válasz  
elfogadásáról.

 No: 282 
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:2011.márc.:28 16:07:09
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: 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ. 

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy az önkormányzati lakásoknál keletkező tartozásokra 
kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:
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A választ nem tudja elfogadni, mert csak részben kapott feleletet. Újabb kérdéssel szeretne a  
Polgármesteri Hivatalhoz fordulni.

Gyovai István polgármester:

A  képviselők  szavazatát  kéri  Hunyadi  Péter  képviselő  interpellációjára  adott  válasz  
elfogadásáról.

 No: 283 
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:2011.márc.:28 16:07:33
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: 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ. 
Kérdezi Máté Lajos képviselőt, hogy a Kopolyai út csapadékvíz elvezetés megoldására kapott 
választ elfogadja-e?

Máté Lajos     képviselő:

A  választ  nem  fogadja  el,  mert  vannak  ott  önkormányzati  tulajdonú  utak  is,  amelyeket  
keresztez ez a csatorna. Ott valóban le kellene süllyeszteni az átereszeket, ami nem történt 
meg. Nincs meg a megfelelő lejtés. A válasz arról szól,  hogy mindenki köteles maga előtt  
kitakarítani. Van ahol a városnak kellene a takarításról gondoskodni. Hiába mennek a lakók 
a saját  területükön mélyebbre a folyásszinttel,  ha az áteresz magasabban van. Ezért  nem 
folyik le a víz. 
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Gyovai István polgármester:

Ugyanez  viszont  is  megvan.  Ha  az  árkok  nincsenek  kimélyítve,  akkor  az  átereszek  sem 
képesek vezetni a vizet. 

Máté Lajos     képviselő:

A befogadó irányába nincs meg a lejtés. Az a rész önkormányzati rész. Elsősorban a 
Kopolyai út alatti és az azt megelőző néhány áteresz, amelyeket lejjebb kell süllyeszteni.

Gyovai István polgármester:

A  képviselők  szavazatát  kéri  Máté  Lajos  képviselő  interpellációjára  adott  válasz 
elfogadásáról.
 

 No: 284 
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:2011.márc.:28 16:09:13
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: 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ. 

Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Rendezési Terv elmaradásának okára kapott választ  
elfogadja-e?

Pajor Kálmán képviselő:
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A Szathmáry Sándor utcai panaszos kapcsán interpellált. Elfogadhatatlanul cinikusnak tartja  
Tóth  Péter  főépítész  válaszát,  mert  többek  között  arra  hivatkozik,  hogy  annak  idején 
érintettként részt vett a vizsgálatban és a vitában. Szomszédként ehhez joga volt. Az általa 
ismert két iktatási hibát arányítja a végén 64 ezer ügyhöz. Azt mondja, hogy 0,003 %-ról van  
szó. 
Nem ilyen válaszokat vár el, amikor felelős vezetőtől választ kér. Tárgyi tévedések vannak a  
válaszban, ezért további vizsgálatot igényel.

Gyovai István polgármester:

A  képviselők  szavazatát  kéri  Pajor  Kálmán  képviselő  interpellációjára  adott  válasz 
elfogadásáról.

 No: 285 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás..................................Nem
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Nem
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:2011.márc.:28 16:10:45
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 6 40,00% 40,00%
Nem 9 60,00% 60,00%
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: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

A válasz vizsgálatát a Településfejlesztési Bizottság elé utalja.

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády Áron Utcai Óvoda bejáratánál lévő kémény  
helyén  illemhely  kialakításáról  a  Településfejlesztési  Bizottság  határozatát  elfogadja-e? A  
bizottságon kiegészítés is elhangzott,  akkor Hunyadi Péter képviselő elfogadta a bizottság  
döntését. 
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Hunyadi Péter képviselő:

A határozatot elfogadja. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády Áron Utcai Óvoda ablakainak cseréjéről a  
Településfejlesztési Bizottság határozatát elfogadja-e?

Hunyadi Péter képviselő:

A határozatot nem fogadja el.

Gyovai István polgármester:

A felújítás megtörtént, a Képviselő Úr ablakcserét kért. A képviselők szavazatát kéri Hunyadi  
Péter  képviselő  interpellációjára  adott  bizottsági  határozat  elfogadásáról,  amit  a  
Településfejlesztési Bizottság 9 igen (egyhangú) szavazattal elfogadott.

 No: 286 
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.márc.:28 16:12:29
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület elfogadta a Településfejlesztési Bizottság határozatát. 
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Képviselői  interpellációk  következnek.  A  benyújtott  anyagok  alapján  Hunyadi  Péter,  dr.  
Skribanek Zoltán, Jerémiás Béláné, Aradszky Lászlóné, Pajor Kálmán képviselő ismertetheti  
interpellációit, a fent említett sorrendben.

Különálló interpelláció:1 Interpelláció 16:12:41 

Hunyadi Péter képviselő:

A  Fazekas  Gábor-Bajza  utca  sarkán  a  volt  újságosbódé  helyének  feltöltését  kéri,  az 
elegyengetés és a füvesítés feladatát a kérelmező elvégezné.

A Kertész utcai tápbolthoz a Jókai utca felől vezető út nagyon gödrös, ennek a javítását kéri.  
Korábban  már  kérte,  akkor  tavaszi  megoldást  ígértek.  A  lakók  sürgetnék  a  mostani  
megoldást. 

A Marx téri játszótéren ismételten illegális  szemétlerakó alakult  ki,  kéri a megszüntetését,  
illetve az ismételt kialakulás megakadályozását.

A Kmeth Sándor u. 9. sz. előtti ház elől gally és falevél elszállítását kéri.

A  Szabó  Ervin  utcában  kérik,  hogy  az  ő  hozzájárulásukból  épült  utat,  amelyet  a  
lovasversenyekhez  kapcsolódó  kamionforgalom  tönkretett,  javítsák  ki.  Javasolják,  hogy  a  
teherautó forgalmat tiltsák ki, mert az út nem ilyen terhelés elviselésére készült és korábban 
volt kint ilyen tábla is, vagy építsék át a kamionok és teherautók forgalmának elviselésére.

A S/165-11/2011. iktatószámú választ, ami az Attila u. 2.,6. számú ház előtti problémákkal  
foglalkozik, a lakók nem fogadták el. Kérdezik, hogy a Rózsa tér és a Hársfa utcai szakasz  
építése  szabályosan,  a  szintek  betartásával  történt-e,  az  utca  felső  szakasza  miért  nem 
vehetett részt a befedési munkálatokban? A fedett rész átmosatására mikor került sor? Milyen  
lehetőség  van  a  csatornaszint  megemelésre  az  Attila  u.  2.,  6.  szám  előtt?  Kéri,  hogy  a 
panaszosok levelét olvassák el és arra válaszoljanak. Szeretnék, ha közölnék, hogy a lakók  
miben számíthatnak az önkormányzat támogatására, megértésére a probléma megoldásában.

Javasolja,  hogy a csatornaépítések  és útépítések során feleslegessé vált  keramittéglákat  a  
város jobban becsülje meg, mint eddig tette. Helyi értékről van szó, ami netán díszítésre, vagy  
felújításra is alkalmas. Nemcsak a házak érdemesek védelemre, hanem a különböző útépítési  
megoldások is megőrzésre, bemutatásra méltóak pl. keramit, macskakőt, bazaltkő.

A tízemeletésnél a Bem utcán virágládák akadályozzák az autósok behajtását. A tűzoltóság 
szempontjai miatt lehajtható akadályokra kellene ezeket cserélni.

A  kórháznál  egyre  nagyobb  gond  a  parkolás.  Javasolja  a  Csipke  Hotel  mögötti  rész  
parkolóvá alakítását. 

Az S/164-2/2011. iktatószámú, vízdíjhátralékkal  kapcsolatos interpellációjára adott  választ  
nem fogadta el. A közös képviselők a következő észrevételeket teszik:
A válasz stílusát kifogásolják, kérik a Polgármester Urat, hogy ilyen személyeskedő leveleket  
ne írjon alá. 
A  válasz  nem  törekszik  megegyezésre,  ami  mindenki  érdeke,  ezért  kérik  az  ilyen  irányú 
elmozdulást.
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A műszaki megoldások hátrányosak a társasházak számára, mert az almérő a lakásban van,  
megvásárlása, hitelesítése, cseréje a lakót terheli a családi házakkal szemben.
Egy 1995-ös kormányrendelet szabályozza ezt a kérdést, amely elavultnak tekinthető.
Jelenleg tudatosan visszaélhet a lakó a helyzettel, a többi lakó kárára.

Különálló interpelláció:2 Interpelláció 16:16:03 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

A Vasút utca azon lakói, akik a Profi Áruház mellett laknak, egy rendkívül szerény kéréssel  
fordulnak  az  önkormányzat  felé.  A  lakókörnyezet  tisztántartása  érdekében  egy  darab 
szemetest helyezzen ki az önkormányzat. 

A  Polgármester  Úr  válaszát  kéri  azon  korábbi  képviselő-testületi  határozatok  kapcsán, 
amelyek egy része nem teljesült határidőre, más része pedig hamarosan le fog járni. Ilyen volt  
a Vári  Szabó István sírján az emléktábla  kicserélése,  ahol 2011. március  15-tel  járt  le  a  
határidő, valamint a civil szervezetek részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatos korábbi  
testületi döntés, amely 2010. december 31-én járt le. A Csetényi Emlékparkkal foglalkoztak  
ugyan ma,  de amit  elfogadtak,  az  nem pótolja  a  2010-es  határozatot,  amely  2  db színes  
ábrákat tartalmazó információs táblát és a komplex helyreállítási koncepciót kéri. A határidő  
hamarosan lejár, hasonlóképpen a Kiskunhalas város csatlakozási szándéka a Klímabarát  
Települések Szövetségéhez és Korda Imre, a halasi sajtó megteremtőjének emléktábla állítása  
című határozatok. Kérdés, hogy ezek mikor fognak teljesülni. 

Gyovai István polgármester:

Ő is megkapta a Halasi Nemes Tanács ezzel kapcsolatos email körüzenetét. A mai vezetői  
értekezleten beszéltek róla, folyamatban vannak az ügyek,  de nyílván majd konkrét válasz  
születik rá. 

Különálló interpelláció:3 Interpelláció 16:18:10 

Jerémiás Béláné képviselő:

A piactér előtt a kerékpártároló cölöpökkel és láncokkal körülkerített. Ezekkel van jó néhány  
helyen gond, van ahol kidöntötték, van ahol a lánc van tönkretéve és ezek helyrehozatalához  
kér segítséget.

A  tízemeletes  társasházban  lévő  orvosi  rendelőnél  nem  teljes  az  akadálymentesítés.  
Kerekesszékkel nem lehet bejutni az orvosi rendelőbe, a KÖJÁL rendszeresen kifogásolja ezt  
a dolgot. Az akadálymentesítéshez kér segítséget. Az asszisztensek kérték tőle, hogy próbáljon  
meg segítséget kérni, mert náluk kifogásolják ezt a hiányosságot. Az elmúlt héten maga is  
látta, hogy egy kerekesszékes beteghez az asszisztensek mentek ki, hogy mit kér. Mindenképp  
szükség  lenne  az  akadálymentesítésre,  mert  máskor  az  asszisztens  hölgyek  emelik  meg a  
pácienst, aki nehéz és panaszkodnak is miatta. 

Nagyon  sok  kátyú  van  a  Bálvány,  Nefelejcs,  Béke  és  Gyapjú  utcában,  amelyek  
megszüntetéséhez kér segítséget.

A Vas utca elején van a Tóth Baranyi ház, ahol a vízlevezető árok tele van szeméttel, mert  
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nem laknak ott. A kitisztításához kér segítséget.

A Bokányi  u.  5-7.  sz.  előtti  két  villanyoszlop közül nem világít  az  egyik,  amelyiken  nincs  
reklámtábla, annak javítását kéri.

Különálló interpelláció:4 Interpelláció 16:20:37 

Aradszky Lászlóné képviselő:

2011. január 14-én interpellált a Radnóti utca állapotával kapcsolatban, amire január 25-én 
kapott választ, de nem fogadott el, mert a megoldást nem tartalmazta. Most újból szeretné  
felhívni a figyelmet a Radnóti utca állapotára, amely nagyon rossz és csak rosszabb lehet.  
Kéri, hogy újból gondolja át az önkormányzat és találják meg a megoldást, legalább a hibás 
útszakaszok javítására.

A Latabár utcából keresték meg, ahol egy derékszögű kanyar vezet az Esze Tamás lakótelep  
felé. Ez rendkívül balesetveszélyes és azt kérik, hogy legalább sebességkorlátozó táblát, vagy 
tükröt helyezzenek ki a különböző balesetek megelőzése érdekében.

A Kisfaludy utcából is megkeresték. Egy legelőterülete van a Határ úti cigánylakások mögött.  
Évente  visszatérő  problémája  már,  hogy  az  ott  élők  kidobálják  a  szemetet,  a  tüzelőt  ott  
tárolják és kb. 1 ha területet nem tud használni a területéből. Kaszálni sem tudja, többször 
ráhajtott  már  traktorral,  de  a  kasza  eltört  és  a  jármű kereke  is  kilyukadt.  Amiatt  kéri  a 
közbenjárását,  hogy  hívják  fel  az  ott  élő  lakosság  figyelmét,  vagy  kötelezzék  őket  az  
eltakarítására.

Különálló interpelláció:5 Interpelláció 16:22:22 

Pajor Kálmán képviselő:

A Tó utca déli oldalába torkolló utcák lakói, főleg az idősek kérik, akik túl távol vannak a  
helyi busz megállójától és örülnének neki, ha a Toldi utcai kereszteződésnél kialakítanának  
egy buszmegállót és főleg reggel és késő délelőtt megállna ott a busz. 

Ugyancsak a Toldi utcából jött egy panasz. A Toldi utca déli oldalán lévő árok az utolsó két  
ház előtt nincs összekötve a Tó utcai csapadékrendszerrel. Valószínűleg tisztítási gond lehet,  
ha mindig felbugyog a víz és a járdát, kertet elárasztja. A problémát kérik megoldani. 

A Nagy-Szeder István utcában a csapadékvíz összefolyók rácsai nincsenek szintbe hozva a  
mai napig. Olyan gödrök vannak emiatt,  amelyek elég balesetveszélyesek,  ha belemegy az  
autó-, vagy kerékpárkerék. Sürgős intézkedést kér. 

A Dózsa György u. -Fűrész u. sarkán építkezés folyik. A Dózsa György utcai járdaszakasz az  
építkezés  telke mellett  törmelékkel  annyira elszennyeződött,  hogy járhatatlanná vált.  Több 
hónapja tátong egy balesetveszélyes gödör. Az ilyeneket észre kellene venniük a közterület-
felügyelőknek. Kéri, hogy minél hamarabb orvosolják. 

Gyovai István polgármester:

Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület ülését  
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befejezettnek nyilvánítja. 

Ülés befejezése 16:24:47 

Kmf.

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Jerémiás Béláné:) (: Nagy Róbert :)
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