
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

File: C:\testuleti_ulesek\110627\2011 június 27 001.rep

Ülés ideje: 2011. június 27.
 13:44

Ülés helye: Városháza tanácsterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület  
Frakció

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

Frakció

(15 fő 100 % )

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

főosztályvezető
Orosz Jánosné ellenőrzési és rendészeti  

főosztályvezető
Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Simon István népjóléti osztályvezető
Barta József városfejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető
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Harkai Péter Kiskunhalas Város Sportjáért  
Közalapítvány Kuratóriumának 
elnöke

Varga Margit érintett
Sipos Béláné érintett
Nagy István Ernő Bernáth Lajos Kollégium 

igazgatója

Gyovai István polgármester:

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jekő Attila és dr. Skribanek Zoltán képviselőket.

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.

NAPIREND ELŐTT: 

Napirend előtti hozzászólások 13:50:02 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS

Jekő Attila képviselő: 

Azért kért napirend előtt szót, hogy egyértelműsítse az álláspontjukat bizonyos kérdésekkel  
kapcsolatban.  Véleménye  szerint  a  képviselő-testületi  ülés  fő  kérdése,  hogyan  tovább 
kiskunhalasi  önkormányzat,  hogyan  tudnak  tovább  együtt  dolgozni,  hogy  tudják  magukat  
finanszírozni. Hetek óta ők egy elég konzekvens álláspontot képviselnek a Magyar Szocialista 
Párt Frakciójának részéről. Addig politikai,  hatalmi kérdésekkel nem szabad foglalkozni a  
helyi önkormányzati képviselőknek, amíg a város működőképessége nincs stabilan biztosítva.  
Ezt  továbbra  is  fenntartják.  Álláspontjuk  szerint  a  mai  legfontosabb  napirendi  pont  az  
Intézkedési Terv elfogadása. Mindannyian tudják, hogy az Intézkedési Terv magában nem ér  
sokat, ha nem követik olyan lépések, amelyek a pénzügyi-költségvetési helyzetüket kijavítják.  
Egész pontosan arra gondol, hogy a holnapi napon ennek kell lenni Polgármester Úr első  
lépésének,  hogy  az  OTP-nél  a  remélhetőleg  megszavazott  előterjesztéssel  megpróbálja  a 
folyószámlahitelt  felemelteti  500  millió  Ft-ról  800  millió  Ft-ra.  A  napi  működés,  a 
likviditásuk, az intézményeik működése, a fizetések, a dologi kiadások ne kerüljenek veszélybe  
azokban a hónapokban, amikor igen alacsonyan állnak a bevételeik. Azt gondolják, hogy ez a 
legfontosabb. Utána lehet más kérdésekkel is foglalkozni.  Azt is szeretné egyértelműsíteni,  
hogyha ez az Intézkedési Terv nem kap többséget, akkor az ő véleményük szerint nincs más út,  
mint a képviselő-testület legrövidebb időn belüli feloszlatása. Ha mód lesz rá és lehetőség  
nyílik, akkor a mai testületi ülésen közösen tegyék meg. Kapjanak mások nagyobb politikai  
felhatalmazást,  hogy  ezeket  a  tárgyalásokat,  amelyekkel  a  város  működőképességét  
biztosítani  lehet,  le  tudják  folytatni.  Azt  gondolják,  hogy  akkor  nincs  más  út.  Ha  nincs  
Intézkedési Terv, nem tudnak tovább tárgyalni pénzintézetekkel. Csak egy politikai agóniáról  
lehet szó, érdemi döntéshozásról akkor nem beszélhetnek és nincs más út, csak az oszlatás.  
Ezt a logikát mindenképp követni szeretnék és erre buzdítják a képviselő-testület többi tagját  
is.
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Halász Balázs alpolgármester:

Az elmúlt napokban a kerékpárút megvalósítással kapcsolatosan láthattak egy nyilatkozatot  
Pajor  Kálmán  képviselőtől.  Azzal  zárta  a  gyorsan  elhadart  mondanivalóját,  hogy  most  
hatalom  van  az  alpolgármester  kezében  és  meg  lehet  valósítani  mindent.  Szeretné  
emlékeztetni  Pajor  Kálmán  képviselőt,  hogy  elég  nagy  hatalom volt  a  kezében  4  évig  a 
Településfejlesztési,  Idegenforgalmi  és  Városüzemeltetési  Bizottság  elnökeként  és  13  fő  
támogató képviselővel a háta mögött. Négy év alatt szinte mindent meg lehetett valósítani,  
amit csak elgondolt, de nem így történt. Nem jutott eszébe, hogy a vasútállomás felől a széles  
járdán fel lehetne festeni azt a csíkot, amit jelképesen bemutattak a médiának. Fáradozott  
olyanon,  hogy  Sóstó  déli  részén  Kiskun Florida  nevű,  300 méter  átmérőjű  fedett  oázisos  
parkot hozzanak létre. Ennek alapján 2008-ban még egy határozati javaslat is készült és át  
lett  minősítve  ennek  megfelelően  az  a  terület,  hogy  egy  pálmákkal  dúsított  strandot,  
sporttelepet és egyéb alkalmatosságot létrehozzon. 
Furcsa volt hallani, hogy interpellált. A bizottság elnökének előterjesztést kell készítenie és  
meg fogja kapni a támogatást, mint mondta. Fáradozott azon a városközpont rehabilitációja  
kapcsán,  hogyan  lehetne  megoldani  a  nép  által  használt  nevén,  „Pajor-patak”-ot,  ami  
átvezetett  volna  Kiskunhalason.  Partnak  felfelé  nyilván  komoly  gondot  okozott,  hogyan 
lehetnem megvalósítani. Ez elmaradt. Felajánlotta a segítségét ahhoz, ha megvan a festék,  
akkor ő is ecsetet ragad. Ez láthatóbb munka lenne bizonyára, mint amit az elmúlt években  
végzett. 

Gyovai István polgármester:

Nem tudja, hogy a napirend előtt felszólalásokkal kapcsolatban milyen ügyrendi javaslatot  
tud tenni Pajor Kálmán képviselő. 

Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi)

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 1.)  
számú rendelete (továbbiakban: SZMSZ) szerint személyes megtámadtatás esetén 2 perce van 
a képviselőnek, hogy reagáljon. 

Gyovai István polgármester:

Véleménye szerint ilyen lehetőség nincs az SZMSZ-ben, de dr. Ferenczi Mária jegyző azonnal 
utánanéz. 

Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi)

Halász Balázs alpolgármester megszólalása nem más, mint egy személyeskedő, lejárató célú  
hozzászólás.
Kéri, hogy tartózkodjon ettől Halász Balázs alpolgármester.

Gyovai István polgármester:

Bizonyára tartózkodni fog a továbbiakban.
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2.)  TÁJÉKOZTATÓ  A  KÉT  ÜLÉS  KÖZÖTT  TÖRTÉNT  FONTOSABB 
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

A tájékozató írásban mellékelt. 

Gyovai István polgármester:

A  korábbi  meghívón  szerepelt  egy  jelentés  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  
határozatokról.  Ez  azonban az  új  előterjesztés  alapján  nem kerül  ismertetésre,  ugyanis  a  
geotermiával kapcsolatban a munkacsoport munkája nyomán előterjesztés született,  amit a 
képviselő-testület meg fog tárgyalni.
Ismerteti a napirendet. 
6. napirendi pontként javasolja tárgyalni az osztós anyagként érkezett „Kiskunhalas Város 
Képviselő-testületének  feloszlatása”  című  előterjesztést.  7.  napirendi  pontként  javasolja  
tárgyalni a „Termálenergia-Halas Kft. megalapítása” című ugyancsak osztós előterjesztést.  
29.  napirendi  pontként  javasolja  tárgyalni  a  „Sportegyesületek  támogatása”  című 
előterjesztést, mely most került kiosztásra. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)

A Fidesz Frakciónak lenne néhány módosító javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.  
Kéri, hogy egyenként szavaztassa meg a Polgármester Úr a képviselő-testülettel. 
A képviselő-testület feloszlatásáról szóló előterjesztést elsőnek javasolja megtárgyalni, mert 
az ezzel kapcsolatos döntés nagymértékben szerepet játszik. Véleményük szerint célszerű 1.  
napirendi pontként tárgyalni. 
Van két olyan napirendi pont a mai anyagban, ami egyrészt személyiségi jogokat, másrészt  
üzleti érdekeket sérthet, ezért kérik, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület. Az  
egyik a városi távfűtési rendszer átalakítása, a másik Kiskunhalas Város Önkormányzatának  
Intézkedési Terve.

Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi)

Véleménye  szerint  az  Intézkedési  Terv  elfogadásánál  szempont  lehet  a  „Tájékoztató  az  
alpolgármesterek  illetményének  megállapítása”  című  napirendi  pont,  ezért  kéri,  hogy 
mindenképpen az Intézkedési Terv előtt tárgyalja a képviselő-testület. 

Gyovai István polgármester:

A tájékoztató  egy egyszerű tájékoztató,  a  képviselő-testületnek  lényegében vita  nélkül  kell  
elfogadnia  az  SZMSZ  szerint.  Ilyen  értelemben  nem  érti  az  összefüggést  az  Intézkedési 
Tervvel. Dr. Skribanek Zoltán képviselő módosító indítványával kapcsolatban elmondja, hogy 
továbbra is fenntartja azt, hogy ennek a városnak a működőképességét kell elsősorban szem 
előtt  tartaniuk,  nem  pedig  a  politikai  hatalmi  kérdéseket.  Viszont  kötelessége,  hogy  
megszavaztassa a módosító indítványokat. 
A  napirendek  sorrendjének  módosításához  egyszerű  többségre  van szükség,  a  zárt  üléssé  
minősítéshez minősített többségre. Amikor jelen van a képviselő-testület valamennyi tagja, ez  
ugyanazt jelenti, hacsak közben valaki ki nem megy. Bízik benne, hogy nem így fog történni. 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát, miszerint  
a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének feloszlatásáról szóló előterjesztés az első helyre  
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kerüljön. 

 No: 438 
Gyovai István.......................................Nem Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart. Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila............................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 14:09:52
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Intézkedési Terve, illetve a városi távfűtési rendszer 
átalakítása című napirendi pontokat ráérnének akkor is zárttá minősíteni,  amikor odaér a  
képviselő-testület. 
Nem tudja, hogy milyen személyiségi jogokat érint az Intézkedési Terv. Kéri, hogy pár szóban 
indokolja meg dr. Skribanek Zoltán képviselő.

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Ha megindokolná, az személyiségi jogot sértene. Kéri, hogy a Polgármester Úr szavaztassa  
meg ezt a kérésüket, döntsön róla a képviselő-testület. 

Gyovai István polgármester:

Kiskunhalas  Város  Intézkedési  Tervének  zárt  ülésen  való  tárgyalásáról  kéri  a  képviselők  
szavazatát. 
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 No: 439 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Nem
Jekő Attila............................................Nem Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 14:11:09
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 9 60,00% 60,00%
Nem 5 33,33% 33,33%
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: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja a fenti napirendi pontot.
A  városi  távfűtési  rendszer  átalakításával  kapcsolatos  előterjesztésre  ugyanez  a  kérés 
vonatkozott. A napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 440 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem 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<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 14:11:32
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 73,33% 73,33%
Nem 3 20,00% 20,00%
Tartózkodik 1 6,67% 6,67%
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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 ezt a napirendi pontot is zárttá nyilvánították.
Nagy Róbert képviselő módosító javaslatáról kéri a képviselők szavazatát,  mely szerint az  
alpolgármesterek  illetményének  megállapításáról  szóló  tájékoztatót  az  Intézkedési  Tervet 
megelőzően tárgyalja a képviselő-testület. 

 No: 441 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Tart. Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Tart.
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.jún.:27 14:12:09
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 9 60,00% 60,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 6 40,00% 40,00%

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 fenti előterjesztés 3. napirendi pontként kerül megtárgyalásra.
A módosító javaslatok elfogadása utána a teljes napirend jóváhagyásáról kéri a képviselők 
szavazatát.
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 No: 442 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 14:12:42
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 93,33% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
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: Elfogadva
Határozat: 

147/2011. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása.

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2011. május 30-i ülésére kiküldött meghívón szereplő 
napirendektől  eltérően  felveszi  napirendjére  „Kiskunhalas  Város  Képviselő-testületének 
feloszlatása”,  „A  Termálenergia-Halas  Kft.  megalapítása”   és  a  „Sportegyesületek 
támogatása” című osztós előterjesztéseket.  Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza 
meg:
NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.02.) 
önkormányzati rendeletének módosítása

Gyovai István 
polgármester

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek  
védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Gyovai István 
polgármester

3. Tájékoztató az alpolgármesterek illetményének megállapításáról Gyovai István 
polgármester
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4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Intézkedési Terve 
(zárt ülés keretében)

Gyovai István 
polgármester

5. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének átalakítási  
koncepciója

Gyovai István 
polgármester

6. Kiskunhalas Város Gazdasági Programjának elfogadása Gyovai István 
polgármester

7. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének feloszlatása

8. A Termálenergia-Halas Kft. megalapítása Gyovai István 
polgármester

9. A városi távfűtési rendszer átalakítása
(zárt ülés keretében)

Gyovai István 
polgármester

10. A Halasi Városgazda Beruházó Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Alapító 
Okiratának módosítása

Gyovai István 
polgármester

11. A Halasi Csipke Közalapítvány 2010. évi tevékenységének 
pénzügyi beszámolója

Gyovai István 
polgármester

12. A Berki Viola Közalapítvány 2010. évi tevékenységének pénzügyi  
beszámolója

Gyovai István 
polgármester

13.  A Városért Közalapítvány 2010. évi tevékenysége és 
pénzügyi beszámolója

Gyovai István 
polgármester

14. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 2010. évi tevékenységének 
pénzügyi beszámolója

Gyovai István 
polgármester

15. A Civil Alap Közalapítvány 2010. évi tevékenységének pénzügyi  
beszámolója és megszüntetése

Gyovai István 
polgármester

16. A Kertvárosi Általános Iskola alapító okiratának és pedagógiai  
programjának, a Szűts József Általános Iskola pedagógiai programjának 
módosítása

Gyovai István 
polgármester

17. A Bibó István Gimnáziumban német nyelvoktató nemzetiségi 
oktatás indítása

Gyovai István 
polgármester

18. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal oktatási feladatok ellátására 
kötött megállapodások módosítása

Gyovai István 
polgármester

19. „Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő  
közlekedésbiztonsági kerékpárút” fenntartásáról megállapodás megkötése

Gyovai István 
polgármester

20. A Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program „Mindennapi vizünk” 
Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázat

Gyovai István 
polgármester

21. A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedés szolgáltatás Gyovai István 
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éves tevékenységéről szóló beszámolója polgármester

22. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004 azonosítójelű „A települési szilárdhulladék 
mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú 
projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása

Gyovai István 
polgármester

23. Tájékoztató a 41. CSI* Nemzetközi Díjugrató Lovasverseny 
lebonyolításáról

Dózsa Tamás Károly  
alpolgármester

24. Ingatlancsere elutasítása Gyovai István 
polgármester

25. Épület helyi védettségének fenntartása Gyovai István 
polgármester

26. Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról Gyovai István 
polgármester

27. A „Duna és Tisza Ölelésében” Európai Területi Társulás alapításában 
való részvétel

Gyovai István 
polgármester

28. A Bibó István Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola átadása 
többcélú kistérségi társulás részére kapcsolatos szándéknyilatkozat

Gyovai István 
polgármester

29. Sportegyesületek támogatása Dózsa Tamás Károly
alpolgármester

30. 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 14:12:53 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: Az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2011.  (III.02.)  
önkormányzati rendeletének módosítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 14:13:42 

Hozzászólások 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető:

Csak  pár  mondatban  szeretné  elmondani,  amit  ugyanennek  az  előterjesztésnek  a  
tárgyalásakor  már  a  múlt  hónapban  is  elmondott.  Ez  a  tervezett  negyedéves  előirányzat  
módosításuk. Igazság szerint csak olyan pénzek épülnek be a költségvetésbe, ami vagy külső  
forrásból,  vagy  pedig  átcsoportosítással  módosítaná  a  költségvetési  előirányzatokat.  A  
legfontosabb az intézményi  pénzmaradványok kérdése.  Amennyiben a képviselő-testület  az  
első  félévben  nem  fogadja  el  az  intézményi  pénzmaradványok  felhasználást,  úgy  az  
intézmények  nem  tudják  felhasználni  az  előző  évről  áthúzódó  kötelezettségeik  
forrásátcsoportosítását,  tehát  elesnek  ettől  a  lehetőségtől.  Ezt  szerette  volna  még egyszer  
nyomatékosítani.

Gyovai István polgármester:

Bízik  benne,  hogy valamennyien  figyelték  a  Főosztályvezető  Asszony szavait.  Amennyiben  
nem  fogadják  el  ezt  a  rendeletet,  az  intézményeik  kerülnek  meglehetősen  kényelmetlen 
helyzetbe. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a rendelet 
módosítás elfogadását. 

 No: 443 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart. Aradszky Lászlóné.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Tart. Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Tart. Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Tart.
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 14:15:20
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

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: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  megalkotta  Kiskunhalas  Város  17/2011.  (VI.  29.)  
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011 (III.02) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alkotmány 44/A.§ (2) bek. a.)  
pontjában  meghatározott  feladatkörében  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  
LXV.tv.16.§  (1)  bekezdésben,  valamint  az  államháztartásról  szóló  1992.évi  XXXVIII.  
törvény  65.§-ban  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat  2011.évi  
költségvetéséről szóló 6/2011.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak  
szerint rendelkezik. 

1§

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(III.02.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2.§-anak (2) (3) bekezdése  az alábbiakra 
módosul: 

„/2/  A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  intézmények  és  kisebbségi  
önkormányzatok 

2011. évi bevételi és kiadási főösszegét 8  561  242   E  Ft-  
ban,
ezen belül:
- költségvetési bevételek összegét 6 934 402  E Ft-ban,
- költségvetési kiadások összegét   8 330 938 E Ft-ban, 
- költségvetési hiány összegét        1 396 536 E Ft-ban állapítja meg. 
2011. évi finanszírozási hiány: 
- finanszírozási bevételek összegét   1 626 840 E Ft-ban,
- finanszírozási kiadások összegét        230 304 E Ft-ban, 
- finanszírozási hiány összegét          1 396 536 E Ft-ban állapítja meg.

2011. évi összesített hiányt               1 626 840 E Ft-ban állapítja meg.
/3/ A Képviselő-testület a 2.bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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A hiány belső forrásból történő finanszírozása:
- működési pénzmaradvány: 46 480 E Ft
- felhalmozási pénzmaradvány:      - E Ft.
A hiány külső forrásból történő finanszírozására
Működési célú hitelfelvétel:       882 727 E Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel:  697 633 E Ft

A költségvetés főösszegén belül
- működési célú kiadást 5 694 375 E Ft-ban,

a kiadásokon belül:
- a személyi kiadásokat 1 997 258 E Ft-ban, 
- a munkáltatót terhelő járulékokat                549 917 E Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat             1 137 397 E Ft-ban,
- működési célú hitel törlesztését                                           41 502 E Ft-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatást, kamatkiadást      1 500 009 E Ft-ban,
- céltartalékot         368 292 E Ft-ban,
- általános tartalékot              100 000  E Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást: 2 866 867  E Ft-ban,
a kiadásokon belül:
- felújítás        238 866    E Ft-ban,
- beruházás          2 394 671    E Ft-ban, 
- pénzeszköz átadás   44 528    E Ft-ban,
- hiteltörlesztést              188 802    E Ft-ban,
- céltartalékot -    E Ft-ban 
- felhalmozási célú pénzeszközátadást             -     E Ft-ban,    

állapítja meg”
(2) A R 3.§-a a következő 11. bekezdéssel egészül ki:  
„A sportcélú támogatások előirányzat felosztását és elszámoltatását sportszakmai 
szempontok szerint a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány végzi az 
Önkormányzattal kötendő megállapodás szerint. A támogatások pénzügyi elszámolását 
továbbra is a Polgármesteri Hivatal végzi”

(3)A R. 4.§-a a következő 16. bekezdéssel egészül ki: 

„Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 90.§ 
szerint (a Tűzoltóságnál a kötött normatíva finanszírozása terhére) kifizethető együttes 
összeg legfeljebb a hivatkozott szakasz (5) bekezdésben meghatározott eredeti előirányzat 
10%-a lehet.”   

2.§

A R. 1., 1/a., 1/b., 1/e., 2., 3., 4., 4/a., 5., 7, 7/a és 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 
azonos számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezés 
3.§
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Jelen  rendelet  kihirdetését  követő  napon lép  hatályba.  A  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző  
gondoskodik.”

2 Új napirendi pont 14:15:29 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  gyermekek 
védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Simon István polgármester:

Ez  a  rendelet  is,  mint  a  szociális  rendeletük,  a  jogszabályalkotási  törvény  szellemében 
fogalmazódott  újra,  ezért  célszerű  egységes  rendeletbe  foglalni  a  többször  módosított  
rendeletüket.  Amennyiben  elfogadják,  az  hatályát  veszti.  Ennek  alapján  kéri,  hogy  a  
képviselő-testület alkossa meg az új gyermekvédelmi rendeletet. 

Kérdések 14:16:15 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 444 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................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.jún.:27 14:16:41
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%
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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  18/2011.  (VI.  29.)  
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről 
és gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában,  18.§ (5) 
bekezdésében, 20/C.§ (4) bekezdésében, 21.§ (1) bekezdésében, a 29.§ (1) és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
és a 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

E  rendelet  célja,  hogy  a  helyi  önkormányzat  a  gyermekek  védelme  érdekében,  a  fentiekben 
meghatározott jogszabályokkal összhangban, megállapítsa az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátások eljárási és jogosultsági szabályait, azok igénybevételének és érvényesítésének 
módját, feltételeit és garanciáit, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi 
alapellátások igénybevételének rendjét, a fizetendő térítési díjak mértékét.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatályára vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) 4.§-ában foglaltak az irányadók. 

(2) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  közül  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ keretében működő Családok Átmeneti Otthona I. és Családok Átmeneti 
Otthona  II.  vonatkozásában  a  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Halasi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
közigazgatási területén élő, ellátást igénybe vevő lakosságra.

A gyermekek védelmének helyi ellátórendszere

2. §

(1) Az önkormányzat  a Gyermekvédelmi  törvényben valamint  az  e rendeletben meghatározott
jogosultsági feltételek alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.  
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a) Pénzbeli ellátás:
aa) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
ab) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
ac) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
ad) Óvodáztatási támogatást 

b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás 
ba) Gyermekjóléti szolgáltatást
bb) Gyermekek napközbeni ellátását

• Bölcsődét
• Családi napközi

bc) Gyermekek átmeneti gondozása
• Családok átmeneti otthona

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

3. §

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeire, a kérelem elutasítására, a 
kedvezmény  megállapításának  időtartamára  és  a  pénzbeli  támogatás  folyósítására  a 

Gyermekvédelmi törvény 19-20/A. §-ai irányadók. 

(2) A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  iránti  kérelmet  a  149/1997.  (IX.10.) 
Kormányrendelet 3. számú  melléklete  szerinti  formanyomtatványon  kell  benyújtani  a 
Polgármesteri  Hivatal Népjóléti Osztályához.
 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

4. §

(1) A  kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatás  jogosultsági  feltételeire,  összegére  és 
felülvizsgálatára a Gyermekvédelmi törvény 20/B. §-ában foglaltak az irányadók. 

(2) A  kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatás  iránti  kérelmet  a  149/1997.  (IX.10.) 
Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Népjóléti Osztályához.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

5.§

(1) Az önkormányzat  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást  állapít  meg a gyermek,  vagy 24. 
életévét be nem  töltött  közép-  vagy  felsőfokú  oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanuló 
számára, ha a gyermeket  gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  gondokkal  küzd,  vagy 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. 

16



(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható. 

(3) A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  összegét  a  veszélyeztetettség  mértékétől  függően 
kell megállapítani  úgy,  hogy  a  támogatás  összege  nem  lehet  kevesebb  a  rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezmény  tárgyév  augusztus  és  november  hónapokban  folyósított  pénzbeli 
támogatásának összegénél, de nem haladhatja meg a 10 000 Ft-ot. 

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha
a) a gyermek védelembe vétel hatálya alatt áll, 
b) a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálata vagy a Gyermekjóléti 

Szolgálata munkatársa az általa gondozott gyermek védelme érdekében – alapos indok 
alapján - a támogatás természetbeni ellátás formájában történő megállapítását 
kezdeményezi,

c) a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Családok Átmeneti Otthona vezetője
 – alapos indokkal -  kezdeményezi  az intézményben átmeneti  jelleggel  gondozott  
gyermek veszélyeztetettségének mérséklése céljából,

d) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat javaslatot tesz a látókörében lévő, veszélyeztetett 
helyzetbe került  gyermek rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásának természetben  
történő megállapítására,

(5) Az (4) bekezdés b), c) és d) pontokban foglalt intézmények vezetői a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás természetben történő felhasználásában közreműködnek. 

(6) A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  természetbeni  ellátás  formájában  történő 
megállapítása az alábbi módon történhet:  

a) általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, 
b) tandíjtámogatás,
c) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása,
d) vásárlási utalvány kiállítása,
e) élelmiszer utalvány kiállítása,
f) kollégiumi térítési díjtámogatás

(7) A rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  iránti  kérelmet  a Polgármesteri  Hivatal  Népjóléti
Osztályánál lehet benyújtani. Ha a gyermek a 18. életévét betöltötte, a kérelemhez csatolni  
kell az oktatási intézmény tanulói- vagy hallgatói jogviszony igazolást.

            Óvodáztatási támogatás

6. §

(1) Az  óvodáztatási  támogatás  jogosultsági  feltételeit,  a  támogatás  folyósítását  és  összegét  a  
Gyermekvédelmi törvény 20/C. §-a határozza meg. 

(2) Az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási támogatást – pénzbeli ellátás helyett –
természetbeni ellátásként kell nyújtani a támogatásra jogosult gyermek szülője számára és  
ezzel egyidejűleg értesíteni kell a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ kiskunhalasi Gyermekjóléti Szolgálatát.

(3)Az érintett óvoda vezetője legkésőbb a gyermek óvodába történő beíratását követő két napon belül 
írásban jelzi a Népjóléti Osztálynak a beíratott gyermekek nevét, adatait, továbbá a szülők nevét és 
lakcímét.
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(4) Az első alkalommal, természetbeni ellátásként nyújtott óvodáztatási támogatás összege 
megegyezik a Gyvt. 20/C.§ (3) bekezdésében foglaltakkal.

(5) A természetben nyújtott  óvodáztatási  támogatásként  a jogosult  számára vásárlási  utalványt 
kell biztosítani, amelyen a gyermek számára:
a) utcai ruhát
b) cipőt
c) tisztasági felszerelést  (pl.  szappan, fogkefe, fogkrém,  papír  zsebkendő,  WC papír,  

mosószer)
d) írószereket, táskát lehet vásárolni.

(6) A természetben  támogatásként  nyújtott  vásárlási  utalványt  –  a  Gyermekjóléti  Szolgálatnál 
alapellátásban  gondozásában  lévő,  vagy  védelembe  vett  gyermek  esetén  -  a  szülő  a 
Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársa  javaslatának  figyelembe  vételével  és  a  Gyermekjóléti 
Szolgálat közreműködésével használhatja fel. 

(7) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 11. számú
melléklete szerinti  formanyomtatványon kell  benyújtani  a Polgármesteri  Hivatal Népjóléti  
Osztályához

Eljárási rendelkezések a kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatáshoz

7. §

A megállapított rendszeres pénzbeli ellátást havonta utólag a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 
minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátásokat a határozat jogerőre emelkedésétől soron kívül 
folyósítja.  Az ellátások kifizetése – a kérelmező nyilatkozata szerint  – házipénztárból,  postai  úton 
vagy lakossági folyószámlára utalással történhet. 

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

Az ellátások formái

8. §

(1) Az  önkormányzat  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  közül  az 
alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) Gyermekjóléti szolgáltatás 
b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében

ba) Bölcsőde 

bb) Családi napközi

c) Családok Átmeneti Otthona

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-
7.) (a továbbiakban: HTKT SZSZK) az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 
ellátásokat biztosítja.

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az (1) 
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bekezdés b) pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását biztosítja

Gyermekjóléti szolgáltatás

9. §

(1) A  gyermekjóléti  szolgáltatás  igénybevételére,  a  gyermekjóléti  szolgálat  feladataira  a 
Gyermekvédelmi törvény 39-40.§-ában foglaltak irányadók. 

(2) Ezen  ellátási  formáról  az  önkormányzat  kistérségi  ellátás  keretében,  a  HTKT  SZSZK 
keretében a 6400 Kiskunhalas, Garbai u. 6. szám alatt gondoskodik 

Gyermekek napközbeni ellátása

10. §

(1) A  gyermekek  napközbeni  ellátásának  igénybevételére,  jogosultsági  feltételeire  a 
Gyermekvédelmi törvény 41.§-ában foglaltak az irányadók. 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását 
a) bölcsőde
b) családi napközi formájában biztosítja. 

Bölcsőde

11. §

(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére a Gyermekvédelmi törvény 42.§-ában foglaltak irányadók.

(2) Az önkormányzata a bölcsődei ellátást 
a) önálló ellátásként a Városi Bölcsődében (6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.) 40  

engedélyezett férőhellyel,
b) óvodai  ellátás  mellé  integrálva,  önálló  szakfeladatként  az  alábbi  intézményekben 

biztosítja:
ba) Bóbita  Óvoda,  Bölcsőde  és  Pedagógia  Szakszolgálat  (Székhelye:  6400 

Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17.) keretében 28 engedélyezett férőhellyel,
bb) Bóbita  Óvoda,  Bölcsőde  és  Pedagógiai  Szakszolgálat  Szabó  Ervin  Utcai 

Tagóvodája (6400 Kiskunhalas, Szabó E.  u.  2.) keretében 14 engedélyezett 
férőhellyel

bc) Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Tagóvodája (6400 
Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10.). keretében 14 engedélyezett férőhellyel 
nyújtja.

Családi napközi

12. §
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(1) A  Családi  napközi  ellátás  igénybevételére  a  Gyermekvédelmi  törvény  43.§-ában 
foglaltak irányadók.

(2) Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  családi  napközi  ellátást  a  Családi  Napközik 
működtetőjével kötött ellátási szerződés alapján biztosítja. 

(3) Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  közigazgatási  területén  működő  Családi  napközik 
székhelyei az alábbiak:

Gyermekek átmeneti gondozása

Családok Átmeneti Otthona

13. §

(1) A családok átmeneti  otthona ellátás igénybevételére  a Gyermekvédelmi  törvény 51.§-ában 
foglaltak irányadók.
  
(2) Ezen ellátási  formáról  a  HTKT SZSZK két  intézmény fenntartásával  (Családok Átmeneti 
Otthona I. és Családok Átmeneti Otthona II.) gondoskodik a Kiskunhalas, Ván B. u. 11. szám alatt. 

IV. Fejezet

Az intézményi jogviszony 

Általános szabályok

14. §

(1) A rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt. 

(3) Gyermekek napközbeni ellátása igénybevételénél elsősorban azokat a gyermekeket kell 
előnyben részesíteni

a) akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és a szülő vagy más 
törvényes képviselő igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) akik esetében a napközbeni ellátás igénybevételét a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
36.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek kezdeményezik

c) akik szülei munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
állnak

d) akik veszélyeztetettsége a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételével 
csökkenthető

(4) Az intézmény vezetője saját hatáskörben – külön eljárás nélkül – azonnali napközbeni ellátást 
illetve  átmeneti  gondozást  biztosít  a  gyermeknek,  ha  anélkül  a  gyermek  súlyos 
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veszélyeztetettsége következne be. 

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik:

a) határozott idejű elhelyezés esetén a határozott idő lejártával

b) jogosultsági feltételek megszűnésével

c) a gyermek hatósági intézkedés keretében történő ideiglenes hatályú elhelyezésével 

d) önkéntesen igénybe vett ellátás esetén a gyermek szülőjének, vagy más törvényes 
képviselőjének ellátás megszüntetése iránti kérelmére

Térítési díjak

15. §

(1) A térítési díjak megállapítására és beszedésére a Gyermekvédelmi törvény 146-150.§-aiban  
foglaltak az irányadók.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni 
ellátásáért és átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díjakat e rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza.

Térítési díj 
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 

által nyújtott szolgáltatások esetén

16. §

(1) A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  átmeneti  elhelyezést  biztosító  ellátás  személyi
térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot  követő 10. napjáig kell 
befizetni az ellátást nyújtó intézménynél,  amit  az intézmény az azt követő napon befizet a 
Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.

(2) Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács (továbbiakban: 
Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti.

(3) Amennyiben  az  ellátott  a  személyi  térítési  díjat  önhibáján kívül  megfizetni  nem tudja,  a  
kérelemre  okot  adó  körülmény  keletkezésétől  számított  15  napon  belül  a  fenntartóhoz 
fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.

(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti  egység vezető (továbbiakban:  
szakmai  vezető)  és  az  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottság javaslata  alapján a  személyi 
térítési díjat elengedheti, ha:

a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, 
egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,

b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – egy éven túli munkanélküliségének 
fennállása,  illetve  a  család  aktív  korú  tagjainak  munkanélkülisége  és/vagy  tartós 
keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.

(5) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és az  Ügyrendi és Humánpolitikai 
Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:

a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi 

pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
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c) a  térítési  díj  fizetésére  kötelezett  családjában  az  egy  főre  eső  rendszeres  havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el,

d) térítési  díj  fizetésére  kötelezett  családjában  élő  súlyosan  fogyatékos  vagy tartósan 
beteg szülő vagy gyermek esetén.

(6) A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-
e.  Ha  a  kötelezett  a  befizetést  elmulasztotta,  a  szakmai  vezető  15  napos  határidő 
megjelölésével  a  fizetésre  kötelezett  személyt  írásban  felhívja  az  elmaradt  térítési  díj 
befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai vezető a kötelezett 
nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(7) A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a 
térítési díj behajtása és a behajthatatlan térítési díjhátralék törlése érdekében. 

Gyermekétkeztetés

17. §

(1) Azon intézményi étkeztetést igénybe vevő óvodás és bölcsődés gyermek után, aki
a) három- vagy többgyermekes családban él  vagy
b) tartósan beteg illetve fogyatékos  
az intézményi étkezést ingyenesen kell biztosítani

(2) Azon  gyermekétkeztetést  igénybe  vevő  óvodás  és  bölcsődés  gyermek,  aki  az  (1) 
bekezdésben meghatározott  feltételek  egyikének  sem  felel  meg,  az  intézményi  étkezés 
igénybevétele a szülő vagy a más törvényes képviselő méltányossági kérelme alapján 
ingyenes lehet.

(3) Az a gyermek jogosult ingyenes óvodai vagy bölcsődei étkezésre, ahol a családban az egy főre 
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja 
meg és a család körülményei alapján az ingyenes étkezés megállapításáról a Képviselő-testület 
dönt.

(4) Az ingyenes óvodai és bölcsődei étkezés iránti kérelemhez csatolni kell az alábbi igazolásokat: 
a) közös háztartásban nevelkedő három vagy több gyermek  esetén a  gyermekek után 

járó,  MÁK által folyósított családi pótlék összegét igazoló szelvényt,
b) tartósan beteg gyermek esetén a szakorvosi igazolást,
c) fogyatékos gyermek esetében az orvosi szakértői véleményt,
d) rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülő  gyermek  esetén  a 

támogatás megállapításáról szóló határozat  fénymásolatát  vagy  a  szülő 
támogatásra való jogosultságáról kiállított igazolást

(5)  Az  intézményi  étkezési  térítési  díj  elengedésére  irányuló,  részletes  indokolással  ellátott 
méltányossági kérelmet  a  kérelmező,  valamint  a  kérelmezővel  közös  háztartásban  élők 
rendszeres  jövedelméről  szóló  igazolásokkal  együtt  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez címezve az intézmény (bölcsőde, óvoda) vezetőjéhez kell benyújtani.

(6) Az intézmény vezetője a beérkezett kérelmeket továbbítja a Polgármesteri Hivatal Népjóléti  
Osztályához, aki a kérelmeket a képviselő-testületi ülésére előkészíti. A kérelmek tárgyában - 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságának véleményezését 
követően - Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

(7) A Képviselő-testület az óvodai és bölcsődei  intézményi  étkezési  térítési  díjat  kérelemre az 
adott  gondozási/nevelési  évben  elengedheti,  ha  a  becsatolt  jövedelemigazolások  alapján  a 
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családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszerese alatt van.

(8) Az óvodai és bölcsődei intézményi étkezési térítési díj elengedésére irányuló méltányossági 
kérelmet folyamatosan lehet az intézmény (bölcsőde, óvoda) vezetőjéhez benyújtani.

(9) Az  intézmény  vezetője  a  hozzá  beérkezett  kérelmeket  annak  mellékletével  együtt  a 
tárgyhónap utolsó napjáig megküldi a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának. A beérkezett 
kérelmek tárgyában Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a márciusi és októberi ülésén határozatot 
hoz.

(10) A Képviselő-testület  döntéséről  a  kérelmezőt  a  határozat  egy példányának  megküldésével 
értesíteni kell.

Záró rendelkezések 

18. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló  4/2005.(II.2.) önkormányzati rendelete, 
valamint az azt     módosító alábbi rendeletek:
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet
46/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet
4/2006. (II.01.) önkormányzati rendelet
43/2006. (XII.20.) önkormányzati rendelet
2/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet
37/2007. (XII.5.) önkormányzati rendelet
10/2008. (IV.02.) önkormányzati rendelet  
32/2008. (X.29.) önkormányzati rendelet 
42/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet
1/2009. (II.04.) önkormányzati rendelet
16/2009. (V.27.) önkormányzati rendelet
19/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
18/2010. (XI.01.) önkormányzati rendelet 
2/2011. (II.02.) önkormányzati rendelet 
11/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet „

3 Új napirendi pont 14:16:50 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tájékoztató az alpolgármesterek illetményének megállapításáról 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Gyovai István polgármester:

Emlékezete szerint az áprilisi testületi ülésen fogalmazódott meg a Fidesz frakció részéről az 
a szándék, hogy az alpolgármesterek illetményét csökkentsék. Döntés is született. A korábbi 
juttatás  megváltoztatásával  kapcsolatban  kérte  a  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  
állásfoglalását és meg is küldték a megállapításaikat. 
A levél első részében kérik azt,  hogy az önkormányzat képviselő-testületével ismertessék a  
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szakmai véleményüket. Igyekszik pontosan felolvasni.
A tájékoztatót vita nélkül  fogadja el  a képviselő-testület,  melynek értelmében szavazatával  
fogja rögzíteni az elfogadását. 

 No: 445 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................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.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Tart. Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 14:26:51
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 9 60,00% 60,00%
Nem 3 20,00% 20,00%
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: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 

4 Új napirendi pont 14:27:02 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Intézkedési Terve

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:
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A napirendekre vonatkozó döntésük értelmében zárt ülés keretében tárgyalják, ezért megkéri 
a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület tagjainak kivételével hagyják el a termet. 

ZÁRT ÜLÉS UTÁN

Gyovai István polgármester:

A zárt ülés keretében a képviselő-testület elfogadta az Intézkedési Tervet.
5 Új napirendi pont 16:32:35 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezetének  átalakítási  
koncepciója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Ezt az átalakítási koncepciót már az elmúlt testületi és bizottsági üléseken is tárgyalták.

Kérdések 16:33:21 

Hunyadi Péter  képviselő:

Az  anyag  párhuzamosságot  említ.  Hol  találhatók  és  melyek  ezek  a  párhuzamosságok  a  
racionálisabb feladatelosztás érdekében?
A béreket az új közoktatási koncepció szerint feltehetőleg az állam fogja finanszírozni. Ha ez 
így van, akkor fog-e megtakarítást jelenten a városnak? A megtakarítás nem fog-e rámenni az  
új  irodára,  az  új  szervezet  kialakítására?  Véleménye  szerint  nem  valószínű,  hogy 
megtakarítás lesz ebből. Az anyagban szerepel az összevonható kiadásokra keretszerződések  
kötésének lehetősége, ami üdvözlendő és nagyon jó. Véleménye szerint ez megvalósítható a  
gazdasági irodák összevonása nélkül is, amit már rég meg lehetett volna csinálni. Miért nem 
foglalkoztak eddig ezzel a lehetőséggel?

Gyovai István polgármester:

Ezzel  a  lehetőséggel  foglalkoztak  már,  például  az  elmúlt  testületi  ülés  keretében,  ahol  a 
képviselő-testület többsége nem kívánta elfogadni ezt az előterjesztést. 
A párhuzamosságokkal kapcsolatban elmondja, hogy gazdasági tevékenységekről lévén szó,  
az  elmúlt  év  végén  és  az  idei  év  végén  több  alkalommal  találkozott  azzal,  hogy  azonos 
kérdésfeltevése  volt  valamennyi  intézménynek.  A  korábbi  gyakorlat  alapján  valamennyi  
intézmény külön formában, másképp fogalmazta meg a válaszát. Ezzel kapcsolatban elindult  
egyfajta egységesítés. Ez is olyan fajta párhuzamosság, amit meg kell szüntetni és egységessé  
tenni az iskolák működését. Még egy párhuzamosság, hogy dologi, illetve egyéb beszerzések 
tekintetében  eddig  valamennyi  intézmény  külön-külön  bonyolította  a  beszerzéseit,  teljesen  
mindegy,  hogy  szállításra,  szolgáltatásra,  vagy  bármilyen  vonatkozásban  merült  fel.  
Amennyiben  ez  egységessé  válik,  illetve  egyetlen  kézben  összpontosul,  ennek  a 
párhuzamosságnak  a  megszüntetése  garantáltan  költségcsökkenést  fog  okozni  az 
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intézményeknél.  Nem  kérdéses  az,  ha  100  db  krétát  szereznek  be  egy  üzletből,  vagy  
kereskedelmi lánctól, fajlagosan nem ugyanaz az ára, mintha 1.000, 10.000 db-ot szereznek  
be. Nagyobb tételre nagyobb kedvezmény érvényesíthető, ilyen tekintetben is gazdaságosabbá 
tehető  a működés.  Az  összevonás létszámcsökkentéssel  fog járni.  Az  előzetes  egyeztetését,  
illetve  a  folyamatokat  látván  egyértelmű  az,  hogy  a  most  nyugdíjba  menő  kollégák 
létszámával fog csökkenni a gazdasági területen dolgozók száma. Pillanatnyilag láthatóan  
aktív dolgozót nem érint az átalakítás. Nem is céljuk. A zárt ülés keretében már mondta, hogy 
bármilyen  átalakításról  legyen  szó,  az  önkormányzat  részéről  az  a  cél,  hogy  a  
legmérsékeltebb  formában,  az  aktívakat  lehetőség  szerint  nem  érintve,  elsősorban  a 
nyugdíjas,  vagy  határozott  időre  alkalmazott,  sok  esetben  közfoglalkoztatottak  
vonatkozásában történjen létszámcsökkentés. 

Nagy Róbert  képviselő:

Az átalakítás kapcsán történtek-e egyeztetések az intézményvezetőkkel, a gazdasági vezetőkkel  
a  megvalósításról,  illetve  a  várható  eredményekről?  Ha igen,  akkor  milyen  eredménnyel  
zárultak ezek a tárgyalások? 
Ez a rövid idő elegendő lesz-e az átalakítás elvégzésére?

Gyovai István polgármester:

Természetesen többféle megbeszélés, egyeztetés is történt már ezen a területen. A képviselő-
testület  elmúlt  havi  nemleges  döntése  után  is  történtek  egyeztetések.  Az  intézményvezetők  
látva  a  folyamatot,  ennek  értelmét,  az  elmúlt  hetekben,  többen  személyesen,  neki  is  és 
kollégáinak is  kinyilvánították,  hogy támogatják a gazdasági szervezet  bővítését  és azt  az  
elképzelést, ami előttük áll. Különböző számítások is történtek még korábban. Emlékei szerint  
a képviselő-testület és bizottság előtt is szerepelt. Ebben egyes tételek bemutatásra kerültek,  
úgy mint dologi, személyi kiadások. 
Természetesen  valamennyi  résztvevő  izmai  pattanásig  feszültek,  várva  a  döntésre.  Ha  a  
képviselő-testület  támogatásáról  biztosítja  az  előterjesztést,  biztos  benne,  hogy  holnapi 
nappal elindulnak azok az intézkedések, amelyek fizikailag a hely biztosítására és a dolgozók 
áttelepítésére  vonatkoznak.  Július  hónapban  ennek  a  folyamatnak  lényegében  le  kell  
játszódnia.  Augusztus hónapban már az új  felállás  szerint  szükséges,  hogy dolgozzanak a 
kollégák, annak érdekében, hogy a szeptemberi évkezdet alkalmával felesleges kérdések ne 
merüljenek fel. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 450 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................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.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
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Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 16:40:21
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 80,00% 80,00%
Nem 1 6,67% 6,67%
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: 

149/2011. Kth.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének átalakítási koncepciója

H a t á r o z a t 

1.  A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, a Felsővárosi Általános Iskola; a Kertvárosi  
Általános  Iskola;  a  Szűts  József  Általános  Iskola  és  a  Bernáth  Lajos  Kollégium jelenleg 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, 2011. július 1-jétől önállóan működő 
költségvetési szervekként működnek tovább.

2. A fent megnevezett öt intézmény és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete a  
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást ír alá, amely részletezi  
az  intézmények,  valamint  a  gazdasági  szervezet  vezetőinek,  és  dolgozóinak  feladatait  és  
felelősségét. 

3. 2011. július 1-jétől az intézmények közalkalmazotti létszám kerete (gazdasági dolgozók) az  
alábbiak szerint csökken: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola 2 fő, Felsővárosi Általános  
Iskola 2 fő; Kertvárosi Általános Iskola 2 fő; a Szűts József Általános Iskola 2 fő és a Bernáth  
Lajos Kollégium 1 fő.

4. 2011. július 1-jétől a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének létszámkerete 6  
fővel kibővül.

5. 2011. július 1-jétől a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének székhelye átkerül  
a Bernáth Lajos Kollégiumba (Bajza utca 1/a).

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
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Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető,
László Mária pénzügyi és városfejlesztési főosztályvezető
Víg Katalin  intézményi referens,
Felsővárosi Általános Iskola igazgatója,
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója,
Kertvárosi Általános Iskola igazgatója,
Szűts József Általános Iskola igazgatója,
Költségvetési Intézményének Gazdasági Szervezete vezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

6 Új napirendi pont 16:40:30 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Gazdasági Programjának elfogadása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Mint ahogy az előző előterjesztés, ez is szerepelt már a képviselő-testület előtt. Jócskán volt  
lehetőség  a  megismerésére,  sőt  tárgyalások  is  folytak  ezzel  kapcsolatban  bizottságokon,  
előkészítő fórumokon és a testületi ülésen is. 

Kérdések 16:40:56 

Hunyadi Péter  képviselő:

Kiskunhalas  Város  Gazdasági  Programjának  19-20.  oldalán  a  város  tulajdonában  lévő  
képzőművészeti gyűjteményeket sorolják fel. Ide sorolja a Gyűjtemények Házát is. Tudomása  
szerint nem a város tulajdonában van. Mit keres a felsorolásban?
A  civil  szervezetek  helyszínbiztosításával  a  38.  oldal  foglalkozik.  A  kereskedelmi  iskola  
épületét  nevezi  meg.  Mai  előterjesztés,  hogy  ez  a  Halasi  Városgazda  Zrt.  számára  nem 
megfelelő helyszín. Hogyan lesz ez a civilek számára megfelelő hely? 
Úgy tűnik,  hogy ez a gazdasági program a Halasi  Többcélú Kistérségi  Társulás 2005-ös  
gazdasági koncepciójából lett átmásolva. Nem tudja, hogy erre mit tudnak mondani.

Gyovai István polgármester:

Ezek a szakanyagok, amelyek a pillanatnyi helyzet megállapítására vonatkoznak, valamennyi 
érintett területen a vezetők gondozásában készültek. A különböző kulturális intézmények és  
muzeális gyűjtemények tekintetében a felsorolások is ott készültek. A kistérségre vonatkozó is  
ott készült. Ha ilyen jellegű hiba van benne, azért elnézést kér, nyilvánvalóan javítani fogják. 
A  Halasi  Városgazda  Zrt.  számára  a  kereskedelmi  iskola  épülete,  illetve  az  ingatlanon 
található  épületegyüttes  átalakítása  megkezdődött  és  lényegében  folyamatban  is  van.  
Elsődleges  szempont  volt  az,  hogy  az  üzemi  tevékenységet  minél  gyorsabban  tudják  
áthelyezni. Ahogy már az előzőekben mondta, a pillanatnyi pénzhelyzet miatt mindeddig nem 
sikerült.  Erejükhöz  képest  folyamatosan haladnak tovább a munkálatok,  ami érinti  a civil  
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szervezetek  számára  biztosítandó  emeleti  területet  is.  Amint  ezek  befejeződnek,  a  civilek  
számára is lehetőség lesz az átköltözésre. 

Hozzászólások 

Nagy Péter alpolgármester:

Módosító javaslatai lennének. A sportiroda kerüljön ki a gazdasági programból, mert nem 
tudja hogyan került bele. Valamikor a sportiroda a hivatalban volt, de megszüntetésre került 
létszámcsökkentés során. Az ott dolgozókat egyszerűen elbújtatták az intézményeknél mondva 
csinált  munkakörökben.  Egyik-másik  nevetséges  is  volt,  amikor  megtudták,  hogy  milyen 
feladatköröket adtak nekik. Ezzel legalizálva lennének ezek a bújtatott állások, holott nincs  
erre  szükség.  Az  a  feladatkör,  ami  meg  van  határozva  a  sportiroda  számára,  a 
Humánpolitikai  Főosztály  egyik  munkatársának  feladata.  Testvérvárosi  kapcsolatok  
fenntartása, sportszervezés stb. az egyik dolgozó feladata. Nem kell duplikálni a feladatokat  
és a munkaerőt. Az a módosító javaslata, hogy kerüljön kivételre.

Gyovai István polgármester:

Kéri, hogy konkrétan nevezze meg a helyét. Honnan kell kivenni? 

Nagy Péter alpolgármester:

Nincs  előtte,  de  benne  van  a  gazdasági  programban  a  sportiroda  létrehozása  a  
sportfeladatoknál. 

Gyovai István polgármester:

Ilyen biztos, hogy nincs. Sportirodát nem kívánnak létrehozni. Ilyen a feladatok között biztos  
nem szerepel.

Nagy Péter alpolgármester:

Szerepel.  Ott,  hogy  sportintézmények  működtetése,  testvérvárosi  feladatok  fenntartása,  
sportszervezés. Benne van. 

Gyovai István polgármester:

A 23. oldalon szerepel három bekezdés sport címszóval, ami a pillanatnyi állapotot rögzíti.  
Ennek  rögzítésén  túl  nem szerepel  benne az,  hogy milyen  további  feladatok  vannak ezzel  
kapcsolatban. A feladatokat tekintve egy sűrű összegzés van a dokumentum végén. Abban 
sportiroda biztos, hogy nem szerepel. Ez a ténymegállapítás. Ha Alpolgármester Úr feltöltötte  
a gépére az anyagot, akkor tekintse át és térjenek vissza rá. 

Nagy Péter alpolgármester:

Ez az előző testületi ülés anyaga volt. 
A másik módosító javaslata, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programot emeljék be a 
gazdasági programba.
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Gyovai István polgármester:

Már benne van.

Nagy Péter alpolgármester:

Eredetileg nem volt benne. A lényeg az, hogy benne van. A későbbiek folyamán erről szavazni  
fognak és feltehetőleg elfogadásra kerül.  Feltétlenül  szükségesnek tartja,  hogy szerepeljen  
benne. 

Gyovai István polgármester:

A 28. oldalon szerepel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program.

Pajor Kálmán képviselő:

Az  elmúlt  alkalommal,  amikor  tárgyalták  ezt,  részletesen  kifejtették,  hogy  miért  nem 
elfogadható számukra ebben a formában a gazdasági program. Nem kellene megismételni ezt  
a vitát, ezért felvillant egy-két kifogást, helytelen megállapítást, ami annak idején vita tárgyát 
képezte és nem került pont a végére. 
Az  új  városvezetés  a  vállalkozókkal  szembeni  bizalom  helyreállításával  foglalkozik.  Nem 
tudja, hogy miféle bizalomról ír. Eddig nem volt bizalom, de ezentúl lesz? 
A  környezetvédelmi  fejezetben  kifogásolták  annak  idején  és  továbbra  is  benne  van,  mert  
változatlanul kapták meg az anyagot, hogy nem említ semmiféle fejlesztési igényt elvégzett,  
szolgáltatás arányos díjfizetés érdekében például a szemétszállításnál. Semmiféle ilyen célt  
meg nem fogalmaz, ezért is tartották elfogadhatatlannak ezt a környezetvédelmi fejezetet.
A  másik  ilyen  elfogadhatatlan  fejezet  az  idegenforgalomé,  ami  egy  közhelygyűjtemény,  
konkrét célok, feladatok nélkül. Olyan feladatokat is felsorolt, ami nem is az önkormányzaté.  
Ez  is  változatlan  maradt.  Gyógyidegenforgalmi  projektről  beszél,  de  még  csak  nem  is 
tárgyaltak azzal a vállalkozóval, aki dr. Várnai László korábbi polgármester által eltékozolt  
strandterületet birtokolja. Ez a 25 %-a a strand területének. Ezzel a magántulajdonossal fel  
sem vették a kapcsolatot. Nem tudja, hogy milyen projektről és fejlesztésről beszélnek. Légből  
kapott mondatok vannak benne. 
Az viszont benne van az anyagban, hogy 2011-ben 2-3 pályázati  cél  volt  megjelölve,  míg  
2010-ben  18  volt.  Annak  idején  úgy  nyilatkoztak  a  ciklus  elején,  hogy  Jekő  Attila  
alpolgármester fő munkaterülete a drága külső szakértők helyett a pályázatok terén lesz, de  
mivel elfogytak a pályázatok, így okafogyottá vált. Ezt ő is érezte és helyesen le is mondott. 

Gyovai István polgármester:

Lezárja  a  hozzászólásokat.  Közben  ő  is  átnézte  az  anyagot.  Nagy  Péter  alpolgármester  
kérdése  volt  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Program.  A  szöveges  részben  teljesen 
egyértelműen benne van, abban viszont igaza van, hogy a táblázatos részben nem szerepel.  
Előterjesztőként befogadja az indítványát és a táblázatos rész 6. pontjaként,  egészséges és  
tiszta  település,  települési  környezet  fejlesztése  címszó  alatt  6.8  az  ivóvízprogram 
végrehajtása  2013-2014  várható  végrehajtási  időszakban.  A  pillanatnyi  állás  szerint  
várhatóan  ez  akkor  fog  megvalósulni.  Most  állnak  a  pályázat  benyújtása  előtt.  Ilyen 
tekintetben az előterjesztés részének tekinti.
Pajor  Kálmán  képviselő  az  elmúlt  alkalommal  sem  fogalmazott  meg  igazából  módosító 
indítványt, mint ahogy most sem, inkább csak kifogásokat. 
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Emlékei  szerint  az  elmúlt  alkalommal  az  fogalmazódott  meg,  hogy  merjenek  kicsik  lenni,  
mégha  nem  is  Pajor  Kálmán  képviselő  részéről.  Ez  a  gazdasági  program  teljesen  
összhangban van az Intézkedési  Tervvel,  amit  az előbb fogadtak el,  valamint Kiskunhalas  
város  pénzügyi-gazdasági  lehetőségeivel  is.  Ez  azt  jelenti,  hogy  sajnos  a következő  1-2-3  
évben a már elindított  programjaikat fogják és kell végrehajtani.  Jelentősebb saját erőből  
történő  beruházás  pillanatnyilag  nem várható.  A  pénzügyi  lehetőségeik  ezt  engedik  meg.  
Álmodozásra ez a dokumentum nem ad okot és nem is tartalmaz álmokat, viszont ami benne  
áll, azt minden erejükkel igyekeznek megvalósítani. 

Nagy Péter alpolgármester:

Azok a személyek vannak, akikről beszélt. A megszűnt sportirodától átruházott emberek. Az ő 
munkahelyük  lett  megszüntetve  a  Városi  Sportirodánál.  Az  iroda  székhelye  a  városi  
sportpálya.

Gyovai István polgármester:

Ebben Városi Sportintézmény, vagy Városi Sportiroda kifejezés nem is szerepel. Itt sportpálya  
van. 

Nagy Péter alpolgármester:

A feladat, ami meg van határozva, a város sportjának koordinálása és a halasi sport- és civil  
szervezetekkel  sportesemények  szervezése,  külkapcsolatok  tartása  stb.,  ezt  a  hivatalban 
ellátják. 
A sportpályán egy gondnoknak kell lennie, aki a pályák fenntartását, karbantartását végzi, de  
nem szükséges, hogy ott két ember sportszervező munkát végezzen. 

Gyovai István polgármester:

Ez a gazdasági szervezetnél történik. 
Az elmúlt hónapokban nagyon sok egyeztetés volt ezzel kapcsolatban kint a sportpályán. Egy  
ember gondnoksága alatt egy ilyen sportpálya nem képes működni. Egy ember arra elegendő,  
hogy füvet nyírjon, pályát jelöljön ki. Ehhez magukat a rendezvényeket is össze kell hangolni.  
Véleménye  szerint  nem  feltétlenül  egy  Halasi  Városgazda  Zrt.  alkalmazásában  lévő,  
alapvetően  a  pálya  fenntartásával  megbízott  munkatárs  kell,  hogy  a  rendezvényeket  
szervezze, összehangolja. Az öltözők használatától kezdve száz dolgot is össze kell hangolni.  
Ilyen tekintetben ott olyan emberre is szükség van, aki ezt elvégzi. A Városi Sportiroda, mint  
olyan, megnevezésre nem került. Sportpálya természetesen létezik. Az említett munkatársak 
pillanatnyilag  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezetének  alkalmazásában,  
közalkalmazottként vannak jelen. A feladat a Humánpolitikai Főosztályon van, tehát szakmai  
tekintetben  ott  kell,  hogy  beszámoljanak  és  a  feladataikat  megkapják.  Ez  a  rendszer  így  
működik. 

Nagy Péter alpolgármester:

Az  a  módosító  javaslata,  hogy  a  városi  sportpályán  1  fő  lássa  el  a  feladatot,  mert  nem  
szükséges 2 fő. 

Gyovai István polgármester:
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Ez egy helyzetet rögzít. Most megállapítja azt, hogy pillanatnyilag 2 fő látja el a feladatot. 1 
fő sport főelőadó, 1 fő sportszervező. A későbbiekre vonatkozó új, nemcsak a sportpályával  
kapcsolatos elképzelést,  hanem sok más tekintetben,  ahol egyszerű működésről van szó,  a 
gazdasági program nem tartalmaz. A gazdasági program elsősorban projekteket fogalmaz  
meg. Van egy tényfeldolgozó része is. A sporttal kapcsolatban a jelenlegi tényeket ez a rész  
dolgozza fel. 

Nagy Péter alpolgármester:

Ezt  érti  és  tudja  nagyon jól.  Hónapokig  keresték  a polgármesterrel  ezeket  az  embereket.  
Nagyon jól visszaemlékszik. Ezért az a javaslata,  hogy 1 fővel legyen. Az email címükben  
városi sportiroda szerepel.

Gyovai István polgármester:

Nagy Péter alpolgármester módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát, miszerint a 
városi sportpályán a feladatokat 1 fő látja el. 

 No: 451 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Nem Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen 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.jún.:27 16:58:42
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 9 60,00% 60,00%
Nem 3 20,00% 20,00%
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: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:
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Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget. 
További módosító indítvány nem lévén a gazdasági program elfogadásáról kéri a képviselők  
szavazatát. 

 No: 452 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................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.......................................Tart. Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Nem Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 16:59:04
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

150/2011. Kth.
Kiskunhalas Város Gazdasági Programjának elfogadása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Kiskunhalas 
Város Gazdasági Programját az előterjesztés melléklete szerint.

2. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  hatályon kívül  helyezi  a 
78/2011.Kth. és 100/2011Kth számú határozatait.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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7 Új napirendi pont 16:59:20 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Képviselő-testületének feloszlatása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Gyovai István polgármester:

Néhány perc szünetet rendel el. 

Szünet be 16:59:50 

Szünet ki 17:09:21 

Gyovai István polgármester:

Az  elmúlt  hetekben,  hónapokban sok  alkalommal  a  nyilvánosság  előtt  is  kifejtésre  került  
Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  működése.  Sokan  hozzászóltak 
ehhez a témához minden oldalról. A maga részéről nem rejtette véka alá, hogy amennyiben a 
város működési alapfeltételei  nem állnak össze és az Intézkedési  Tervet nem fogadja el  a  
képviselő-testület,  nem látható az, hogy a város gazdasági egyensúlyát,  működőképességét  
meg tudnák őrizni, ebben a helyzetben ő maga mondta számos alkalommal, hogy a lehető 
leggyorsabban gondoskodni kell, mégha politikai úton is, a város működéséről. Ez nyilván azt  
jelenti,  jelentheti,  hogy  a  képviselő-testület  feloszlatásra  kerül  és  ennek  következtében  új  
választást írnak ki. 
Számításai szerint amennyiben ezen a képviselő-testületi ülésen az oszlatás kimondásra kerül,  
akkor szeptember végi időponttal kerülhet sor új választásra. Ezt követően október közepén 
állhat  fel  egy  új  képviselő-testület  és  október  végén kerülhet  sor  az  első érdemi  testületi  
ülésre,  ahol  az  éppen  folyamatban  lévő  ügyeket  már  tárgyalja  az  önkormányzat.  Az 
Intézkedési Tervvel kapcsolatos intézkedéseket is ekkor hozhat. Nyilván ennek következtében, 
ha megnyílik az út az OTP-vel, vagy bármelyik bankkal törtnő tárgyalásra, 1-1,5 hónapon 
belül  jöhet  létre  az  a  szerződés,  amelynek  következtében  a város  finanszírozhatóvá válik.  
Akárhogy is számolják, ez közel 6 hónapos időtartam. Hat hónapot megkockáztatni ennek a 
városnak az életében véleménye szerint felesleges súlyos kockázat. Hat hónap alatt ennek a  
városnak  az  intézményrendszere,  gazdasági  társaságai,  mindenféle  működő  szervezete 
egyértelműen csődhelyzetbe kerülhet. Egy új testület felállása csak azzal együtt jöhet létre,  
hogy Kiskunhalas városában a pénzügyi  elszámolások tekintetében egy pénzügyi  gondnok 
veszi  át  a város vezetését.  Abban a helyzetben Kiskunhalas  Város Képviselő-testülete  bár  
működőképes,  de  a  döntéseket  lényegében  nem  a  képviselő-testület  hozza  meg,  hanem 
kizárólag azok a pénzügyi szakemberek, akik elsősorban a város vagyonának eladása útján 
szereznek bevételeket,  illetve a város intézményrendszerének egy olyan átalakítása nyomán 
várnak megtakarításokat, amely sok intézmény, sok tevékenység bezárását jelenti. Véleménye  
szerint ezt ez a képviselő-testület  is nehezen kockáztathatja meg. Valamennyien,  tizenöten,  
akik ennek a városnak a működéséért tartoznak felelősséggel, fel kell, hogy vállalják ezt. Nem 
tudja meg, hogy milyen felelősség az, ami a várost csőd közeli, vagy csődhelyzetbe sodorja.  
Ez egyértelműen nem felelősség, hanem felelőtlenség. 
A képviselő-testület eddig megtárgyalt 6-7 napirendi pontja, beleértve a költségvetési rendelet  
módosítását,  az  Intézkedési  Terv  elfogadását,  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  
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Szervezetének  átalakítási  koncepcióját,  illetve  a  város  gazdasági  programját,  valamennyi 
elfogadásra került. Véleménye szerint megteremtették ennek a városnak a további működését.  
Mint előterjesztő visszavonja a képviselő-testület feloszlatására vonatkozó előterjesztését.

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)

Ezt az előterjesztést a Fidesz frakció adta be egy jó héttel ezelőtt. Meg is indokolták ennek az  
érvrendszerét  az  elmúlt  hetek  média  megszólalásai  folyamán.  Úgy  gondolják,  hogy  egy  
polgármester által deklarált csőd közeli helyzetben lévő város nem engedheti meg magának 
azt, hogy kisebbségből próbálkozzon meg azzal, hogy a város pénzügyi-gazdasági helyzetét  
stabilizálja. 
Fenntartják továbbra is azt a kérésüket, hogy ez a napirend legyen megtárgyalva. Az általuk  
benyújtott  eredeti  előterjesztés  napirendre  tűzését,  ügyrendi  javaslatként  kéri,  hogy  a 
Polgármester Úr szavaztassa meg a képviselő-testülettel.

Gyovai István polgármester:

Már  elmondta  az  előbb,  hogy  hetekkel  ezelőtt  megfogalmazta,  hogy  amennyiben  a  
működőképesség  alapjait  nem teremti  meg a testület,  akkor  maga fogja  kezdeményezni  a  
képviselő-testület  feloszlatását.  Ez  a  körülmény  pillanatnyilag  nem áll  fenn.  Éppen  ezért  
visszavonja a saját előterjesztését. 
Dr.  Skribanek  Zoltán  képviselő  egyéni  előterjesztést  nyújtott  be  2011.  június  20-án.  
Személyesen találkozott a Képviselő Úrral. 
Az  SZMSZ egyértelműen megfogalmazza az  előterjesztések  benyújtásának lehetőségét.  Azt 
kell mondania, hogy határidőn túl van és ebben a formában nem tudnak róla tárgyalni. 
Továbbra is azt mondja, hogyha lebegtetik ezt az ügyet és testület feloszlatásáról beszélnek,  
akkor nem tudja, hogy az OTP hogyan áll a város finanszírozásának kérdéséhez. 
Azért  mondta  el  az  előbb  azt  az  időrendi  sorrendet,  a  megoldási  lehetőséget,  hogyha  
feloszlatásról beszélnek, fél éves távlat az, amikor a város finanszírozása helyreállhat. Ebben 
a formában megkockáztatják a város működőképességét. Továbbra is azt mondja, hogy nem 
szabad a város működőképességével játszani, nem szabad a testület feloszlatásáról beszélni  
mindaddig az időpontig, amíg az OTP-vel folytatott  tárgyalások teljes egyetértésben révbe  
nem érnek. Számára teljesen egyértelmű, hogy a város finanszírozását kell először megoldani, 
nem politikai kérdéseket, Nem arról szól ez a beszélgetés, hogy ki legyen hatalmon, hanem 
hogyan működnek az intézmények, hogyan kapja meg a 800 alkalmazott és rajtuk keresztül a 
családjuk a havi bérét, a megélhetését. Több ezer emberről van szó ebben a városban. Ennek 
a  rendszernek  vannak  beszállítói,  szolgáltatói  is,  akik  jogosan  várják  a  fizetségüket  az 
elvégzett  munka után.  Ha az ő létüket,  működésüket  veszélybe sodorják,  akkor véleménye 
szerint az egész város működőképessége veszélybe kerül. Sajnos látnak rá jócskán példát,  
hogy hogyan működnek ezek az esetek.
Köszöni az ügyrendi javaslatot.  Pillanatnyilag  nem áll  módjukban a képviselő-testület  elé  
terjeszteni dr. Skribanek Zoltán képviselő által jegyzett előterjesztést. 

8 Új napirendi pont 17:20:25 
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8.  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A TERMÁLENERGIA-HALAS Kft. megalapítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Az előterjesztést  ma délelőtt kapták meg a képviselő-testület  tagjai,  de nyomtatásban is az 
asztalukon van. 

Hunyadi Péter  képviselő: (Ügyrendi)

Tiltakozik  a  polgármester  érvelése ellen,  hogy határidőre hivatkozott.  Ez  egyszerűen nem  
állja  meg a helyét.  A polgármesternek joga van felvenni  ezt  a javaslatot.  Nincs  ezen mit  
magyarázni. Ez az előterjesztés mennyivel előtte született meg? A polgármester hatásköre és  
felveheti,  ha  akarja.  Mondja  azt,  hogy  elutasítja,  mert  fél  ettől  a  megmérettetéstől,  vagy  
tovább akarja folytatni ezt a bizalmi válságot, ami elsősorban a városvezető koalícióban van.  
Tavaly októberben eljátszották velük, vállalkozókkal, bankokkal és mindenkivel. Egy bizalmi  
válság következménye ez a helyzet. Jó lenne, ha a városvezetés csődje nem okozná a város  
csődjét. A polgármesternek joga van felvenni és joga van tárgyalni ezt a napirendi pontot.  
Kéri, hogy tegye ezt meg, mert ez a hivatkozás nagyon mesterkélt és hamis. 

Gyovai István polgármester:

Véleménye szerint Hunyadi Péter képviselőnek nem vele van elszámolnivalója, hanem mint  
ahogy valamennyiüknek, a város lakosságával. 
A legnagyobb felelősséggel tartozik polgármesterként a városnak. A legnagyobb felelőssége  
neki van, hogy a képviselő-testület döntését hogyan viszi keresztül. Úgy gondolja, hogy ebben 
a tekintetben megkérdőjelezhetetlen az, hogy nem a képviselő-testület feloszlatásáról, hanem 
további működtetésről beszélnek. Éppen ezért nem kívánja a képviselő-testület elé terjeszteni  
és vissza is vonta az előterjesztését. 

Aradszky Lászlóné képviselő: (Ügyrendi)

Osztós  anyagként  kapták  meg  az  előterjesztést.  A  Polgármester  Úr  mikor  adta  le  az 
előterjesztését? Azért kaptak 10 perc szünetet, hogy átnézhessék, amit most tettek eléjük. Nem 
tartja  kifogásnak,  hogy dr.  Skribanek Zoltán képviselő  későn adta le.  Nem beszéltek  róla 
bizottsági üléseken sem, osztós anyagként kapták. 

Gyovai István polgármester:

Kéri Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy kérdezze meg dr. Skribanekz Zoltán képviselőt, hogy 
mikor  volt  alkalmuk  erről  beszélni.  Amikor  ő  behozta  az  előterjesztését,  egyértelműen  
megfogalmazta, ami tény, hogy ez az előterjesztés akkor már kész volt. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
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Azt mondták,  hogyha ez az előterjesztés nem kerül napirendre,  akkor egy rendkívüli  ülést  
hívnak  össze,  amit  pénteken  megejthetnek.  Valóban  felesleges  ezt  a  kérdést  lebegtetni.  
Szavazzák meg. 

Gyovai István polgármester:

Most is az SZMSZ előterjesztésekre vonatkozó előírásaira hivatkozott.  Ami az SZMSZ-ben 
benne  van,  az  a  képviselők  jogában  áll,  sőt  kötelességük  is.  Amennyiben  bármilyen  
előterjesztésük  van,  akár  ezzel,  vagy  bármivel  kapcsolatban,  az  SZMSZ  korlátai  mellett  
természetesen megtehetik. 
A Termálenergia-Halas Kft. megalapítása a következő napirendi pont. Az előterjesztés, illetve  
a mellékleteként található társasági szerződés a geotermikus energia projekttel kapcsolatban 
létrehozott  munkacsoport  előterjesztése.  Kéri  Máté  Lajos  képviselőt,  hogy  amennyiben 
kiegészítése van az előterjesztéshez, akkor tegye meg. 

Máté Lajos  képviselő: 

Az elmúlt testületi ülésen levételre került ez az előterjesztés a napirendről, pontosabban az,  
hogy Brunnen Hőtechnika Kft.-vel kössenek egy olyan megállapodást, hogy alakítanak egy 
közös projektcéget a Kiskunhalas környékén található termálenergia hasznosítására. Ennek a  
projektcégnek lenne az a feladata, hogy elkészíti a pályázatnak az anyagát és később magát a 
beruházást is,  ez egy esetleges  győztes pályázat  esetén.  Ennek a kft.-nek lenne a feladata 
befektető bevonása is. Arról volt szó, hogy 1 millió Ft-os kft.-t hoznak létre, aminek 15 %-a a 
Kiskunhalasé, a fennmaradó rész a Brunnen Hőtechnika Kft.-jé, illetve a Brunnen Hőtechnika 
Kft.  tulajdoni  hányadának  terhére  kerül  bevonásra  a  pénzügyi  befektető.  A  múltkori  
előterjesztésnek  volt  néhány melléklete,  amit  átnéztek.  Az  akkori  elutasító  döntés  nyomán 
kaptak  egy  együttműködési  megállapodás  tervezetet,  amit  jogi  és  műszaki  szakértő 
bevonásával  átnéztek.  Arra  a  megállapításra  jutottak,  hogy  műszaki  területen  is  komoly  
kérdéseik  vannak  a  megvalósítással  kapcsolatban  és  pénzügyi  téren  is  igen  nagy  volt  a 
Brunnen Hőtechnika Kft. javaslata és az ő véleményük közötti különbség. Megállapította a 
bizottság,  hogy ezt  az  együttműködési  megállapodást  semmiképp nem szabad megkötniük.  
Azért, hogy elindulhasson ez az egész folyamat, abban állapodtak meg, hogy ez a projekt kft.  
álljon fel. A társasági szerződés tervezetére tettek javaslatot. Felkerült a délelőtt folyamán ez  
az előterjesztés a honlapra. Van néhány melléklete. A bizottságnak az volt a véleménye, hogy 
az,  ami  papíron  van,  azt  kellene  megszavazniuk.  Az  árképzés  és  egyéb  blokkjai,  ami  a 
múltkori előterjesztésből oda lett ragasztva az előterjesztéshez, az nem a bizottság javaslata.  
Az  együttműködési  megállapodás  részletei,  mint  az  árképzés,  az  együttműködési 
megállapodás során kellene kidolgozni, ami későbbi feladat. A bizottság most egyedül arra 
tett javaslatot, hogy egy viszonylag típusos társasági szerződés vázlatot fogadjon el képviselő-
testület és történjen meg az 1 millió Ft-os  kft. bejegyzése. A több fordulóból álló megbeszélés  
sorozat végén jelentősen a saját javára próbált elmozdulni az eredeti javaslathoz képest. A 
többségi  tulajdonos  döntési  jogköreit  elég  jól  korlátozták.  A  város  15  %-ával  is  olyan 
jogosultságokat  szerez,  hogy gyakorlatilag majdnem mindenbe beleszólhat és nélküle  nem 
lehet  meghozni  döntéseket.  Nagyon  lényeges  pontot  is  beépítettek  ebbe  a  társasági  
szerződésbe. Ez egy határozott időtartamra köttetett szerződés. Abban az esetben, ha jövő év  
szeptember  30-ig  ez  a  projekttársaság  nem  tudja  összeállítani  ennek  a  pályázatnak  az  
anyagát és nem látszik az a szép jövő, hogy a termálenergia valóban itt lesz a város közelében  
és megindul a beruházás, akkor automatikusan megszűnik a kft. és a város részvétele. Ezekkel  
a  kitételekkel  szeretné  a bizottság,  hogy megszavazzák ennek  az  1  millió  Ft-os  kft.-nek  a  
megalapítását.  Az  eredeti  előterjesztéshez  képest  belefoglalták  azt  is,  hogy  legyen  a 
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társaságnak felügyelő bizottsága. A korábbi javaslat az volt, hogy ne legyen. Egy főt kellene  
ebbe  a  felügyelő  bizottságban  delegálnia  képviselő-testületnek.  A  15  %-kal  kisebbségi  
tulajdonosok,  de  1  fő  legyen  a  társaság  felügyelő  bizottságába,  aki  a  társaság  ügyeiben  
betekintést nyerne. 

Kérdések 17:31:28 

Fülöp Róbert  képviselő: 

Kötelező-e könyvvizsgálót választani ebben az esetben? Úgy néz ki, hogy egy évre fog ez a 
cég megalakulni. Nem gondolja, hogy olyan hatalmas anyagot hozna össze ennyi idő alatt.  
Véleménye szerint indokolatlan a dolog ebben a fázisban.

Máté Lajos  képviselő: 

Tekintettel arra, hogy több lépcsőben bonyolódott ennek a projekttársaságnak az előkészítése,  
véleménye szerint nem kellene kihúzniuk. Bízzanak abban, hogy nem szűnik meg 1 év múlva.  
Ha megszűnik, az azt jelenti, hogy ez a program is értelmetlen. Ha nem szűnik meg, akkor  
nem  egy  1  millió  Ft-os  kft.  lesz,  hanem  komoly  pénzek  kerülnek  be.  Az  együttműködési  
megállapodásban lesz lefektetve,  kidolgozva, hogy milyen módon teremtik meg a pénzügyi  
oldalt,  esetleg  hitellel,  vagy  akármilyen  más  formában.  Akkor  már  eléri  a  kft.  azt  a  
nagyságrendet,  hogy  szüksége  legyen  könyvvizsgálóra.  A  lefektetett  ideiglenesség  arra 
szolgál, hogy a város 150 ezer Ft készpénzt befektet ebbe a cégbe, ezt kockáztatja ebben a  
pillanatban.  Ha  jövő  év  szeptember  30-ig  nem  történnek  biztató  lépések,  akkor  valóban 
megszűnik  ez  a  társaság.  Ha  1  év  múlva  meghosszabbításra  kerül,  akkor  az  azt  fogja 
jelenteni, hogy valami biztató jövő előtt áll a program és abban az esetben véleménye szerint  
kell a könyvvizsgáló. Ne nyúljanak bele. Erről nem is szavazhatnak végülis. 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 453 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Távol Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 17:34:53
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
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Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

151/2011. Kth.
A TERMÁLENERGIA-HALAS Kft. megalapítása

H a t á r o z a t 

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  „Kiskunhalasi  
Geotermikus Kaszkadrendszer” projekt megvalósítását. 

2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  a  BRUNNEN  Hőtechnika  Kft-vel  megalapítja  a  
TERMÁLENERGIA-HALAS Korlátolt Felelősségű Társaságot.

 3. A projektcég induló szerkezete: 15% Kiskunhalas Város Önkormányzata, 85% BRUNNEN 
Hőtechnika  Kft.  Amennyiben  pénzügyi  befektető(k)  bevonása  szükséges,  az  a  BRUNNEN 
Hőtechnika Kft. tulajdonrészének kárára történik.

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  
az előterjesztés mellékletében szereplő Társasági Szerződés aláírására.

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TERMÁLENERGIA-HALAS 
Korlátolt  Felelősségű Társaság alapításához szükséges  150.000,-  Ft  összeget  a  2011.  évi  
költségvetésének terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

László Mária pénzügyi és városfejlesztési osztályvezető
Brunnen Hőtechnika Kft.  6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 14.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

9 Új napirendi pont 17:35:05 

39



9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A városi távfűtési rendszer átalakítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében szintén zárt ülés következik. 
Mielőtt  kivonulnának a jelenlévők,  elmondaná, hogy az előző zárt  üléssel  kapcsolatban is  
menet közben utánanéztek a jogszabályoknak. Amennyiben vannak személyes érdekek, annak 
továbbra  is  titokban  kell,  hogy  maradjanak.  Kiskunhalas  Város  Intézkedési  Tervének  
megvitatása is lényegében teljes egészében nyilvánosságra hozható, ugyanis ilyen tétel nem  
szerepelt a tárgyalás során.
Ugyanez vonatkozik a városi távfűtési rendszer átalakítására is. Mindössze azért mondta el,  
hogy várhatóan a döntést követően mind a tárgyalás anyagát, mind a szavazás pontos módját  
a nagy nyilvánosság meg fogja tudni. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy hagyják el a termet. 

ZÁRT ÜLÉS UTÁN 

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület határozatában rögzítette, hogy a Halas-Távhő Kft. és Halas-T Kft. között  
jelenleg  hatályban  lévő  távhőszolgáltatásra  vonatkozó  üzemeltetési  szerződés  határidejét  
2011. október 31. napjáig határozott időtartamra, változatlan feltételekkel meghosszabbítja  
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a döntésnek megfelelően szavazzon. 
Döntött  a  testület  arról,  hogy  az  önkormányzat  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  távhő 
vizsgáló munkacsoportot a saját intézkedési tervének végrehajtására. A munkacsoport tagjai  
Máté Lajos elnök, Nagy Péter, Fülöp Róbert és Molnár Ferenc lesznek. 

10 Új napirendi pont 18:22:25 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Alapító  
Okiratának módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 18:25:04 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását. 

 No: 455 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Távol Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:25:36
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

153/2011. Kth.
A  Halasi  Városgazda  Beruházó,  Szolgáltató  és  Vagyonkezelő  Zrt.  Alapító  Okiratának 
módosítása

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. június 28. napjától  
a Kiskunhalas, Szentháromság tér 5. szám alatti ingatlanból a Kiskunhalas, Bem u. 1. fszt. 15.  
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanba helyezze át. 

2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  visszavonja  az  56/2011.  Kth 
számú határozatának azon részét, melyben elhatározta, hogy a Halasi Városgazda Beruházó,  
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. telephelyét 2011. július 1. napjától a Szent Imre u. 9.  szám 
alatti  ingatlanból  áthelyezze  a Szentháromság tér  5.  szám alatti  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanba, és egyben hozzájárul, hogy a társaság telephelye változatlanul a Kiskunhalas,  
Szent Imre u. 9. szám alatti önkormányzat tulajdonú ingatlan legyen.
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3.Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Halasi  Városgazda 
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratát az 1. és 2. pontban foglalt módosításokkal  
egységes  szerkezetben  elfogadja.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  
intézkedéseket a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság felé tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Kristóf Andrea aljegyző
Halasi Városgazda Zrt.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

11 Új napirendi pont 18:25:43 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Halasi  Csipke  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységének  pénzügyi  
beszámolója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:26:30 

Hunyadi Péter képviselő:

Miért  kapott  2010. decemberében egy személy jutalmat,  miközben több, mint fél  évet nem 
dolgozott? Ez egy 60.000,- Ft-os jutalom volt.
Mekkora a pontos bevétel a halasi csipke, mint termék eladásából?
A külföldi utazások kapcsán mennyi a bevétel?

Gyovai István polgármester:

Ezekre  a  kérdésekre  a  Képviselő  Úr  interpellációs  válasz  formájában  már  megkapta  a 
választ. Az alapítvány elnöke jelen volt az első néhány órába, de egyéb elfoglaltsága miatt  
kimentette magát. Amennyiben van további kérdés, írásban fogja megkapni a választ.

Pajor Kálmán képviselő:

Támogatási pályázatot mennyit  nyújtott  be a Csipkeház az elmúlt  években, amikor anyagi 
támogatásért pályázott? 

Gyovai István polgármester:

Véleménye szerint, ha jelen lenne az Elnök Úr, akkor sem tudna az elmúlt évek hosszú soráról  
nyilatkozni. Hasonlóképpen írásban utólag meg fogja kapni a választ ezekre a kérdésekre,  

42



amelyek véleménye szerint a pénzügyi beszámolót nem módosítják. 

Hozzászólások 

Pajor Kálmán képviselő:

A  2010.  évi  gazdasági  beszámolót  vizsgáló  felügyelő  bizottsági  jegyzőkönyvből  idéz.  „A 
felügyelő  bizottság  elé  bocsátott  anyag  nem  kellően  előkészített,  összevetve  a  2009.  évi 
közhasznúsági  jelentéssel,  annak  szöveges  része  változtatás  nélkül,  szó  szerint  ugyanúgy 
szerepel most is.  Még az egy évvel  ezelőtti  helyesírási  hibák sem kerültek kijavításra.” Ő 
maga is elővette a 2009. évi beszámolót és teljesen helytálló a megállapítás, hogy helyesírási  
hibákkal együtt ugyanazzal a szöveggel indul.
További megállapítása a felügyelő bizottságnak,  hogy a 2010. évi  tevékenységek nagyobb  
részletezését,  különösen  az  értékesítési  sarokszámait  hiányolják.  Igen  magasnak  tartják  a  
készletállományt, az előző évihez képes 1,2 millió Ft-tal nőt. 2010 végén csaknem 47 millió  
Ft-ot tett ki. Évekkel ezelőtt hiányolta és kifogásolta, hogy továbbra is hiányzik a hatékony 
értékesítési marketing, mert utazgatni lehet, de az értékesítés a marketingmunka fő célja a 
megismertetésen kívül. A kellő költséghatékonyság is hiányzik ezek szerint, ezért nem fogadja 
el ezt a beszámolót.  

Máté Lajos  képviselő: 

A Halasi Csipke Közalapítvánnyal és az új kuratórium működésével kapcsolatban szeretné  
kifejezni  a  rosszallását.  2009  végén,  amikor  az  új  kuratórium  felállt  és  még  nem  volt  
bejegyezve  a  bíróságon,  akkor  a  kuratórium  elnöke,  dr.  Várnai  László  már  döntött  
prémiumkifizetéssel  kapcsolatban.  2011.  február  28-án  megszavazták  kisebb-nagyobb 
csatározások nyomán. A Fidesz két kuratóriumi tagot javasolt, de azt nem fogadták el. Ez  
kisebb politikai vihart kavart, mert ilyen még nem fordult elő korábban. A másik oldal vette  
magának  a  bátorságot,  hogy  meghatározza,  kit  javasolhatnak.  Pajor  Kálmánt  és  Szakál  
Györgynét  megszavazták  kuratóriumi  tagnak.  Érdekes  módon,  mivel  ők  még  nincsenek 
bejegyezve,  a  kuratóriumi ülésre  ez  a  két  ember  még nem lett  meghívva.  Ez  egy  nagyon  
érdekes dolog, ezt szerette volna kifejezni. Van amikor nem számít a bíróság bejegyzés, van 
amikor  pedig  erre  hivatkozva  nem  hívják  meg  azokat,  akik  a  képviselő-testület  döntése 
alapján teljesen jogosan kuratóriumi tagok. Egyáltalán beadták-e már bírósági bejegyzésre  
ezt a két kuratóriumi tagot? Miért telnek a hónapok?

Jekő Attila  képviselő: 

A pénzügyi beszámolóról kellene igazán beszélni, ami gazdasági szemmel átnézve megfelel a 
kívánalmaknak. Mást különösebben nem lehet hallani. Furcsán hallja, hogy a közalapítvány 
tevékenysége kapcsán miért az új kuratórium elnökének rövid tevékenysége az, ami ennyire  
vehemens hozzászólásokat vált ki. Nem hallott ilyen hozzászólásokat, amikor arról lett volna 
szó, hogy a belső ellenőri jelentésre támaszkodva a Csipke Közalapítvány régi vezetése a  
Halas Galériánál milyen vélhető szabálytalanságot követett el. Tárgyalási szakaszban van a 
történet. Akkor a Fidesz frakció nem volt ennyire hangos, hogy nézzék meg, vizsgálják ki.  
Lassan  eljön  az  igazság  pillanata,  tudomása  szerint  a  tárgyalás  végső  szakaszába  ért.  
Ítélethirdetés lesz és ki fog derülni, hogy milyen szabálytalanságok voltak, vagy nem voltak.  
Ezt mindig furcsán nézi. Véleménye szerint a Halasi Csipke Közalapítványon és a csipkén 
kívül kevés olyan dolguk van Kiskunhalason, amire büszkék lehetnek.  Nem kellene tovább  
ilyen  negatív  górcső  alatt  tartani.  Tegyék  a  dolgukat,  ahogy  mások  is  teszik  más  
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intézményben. Nem érzi azt, hogy a piárral is probléma lenne. Messze földön viszik a hírét a  
városnak, bárcsak több ilyen dolguk lenne, mint a halasi csipke.

Gyovai István polgármester:

Ő is úgy gondolja, ahogy az előterjesztés címe is tartalmazza, a Halasi Csipke Közalapítvány  
2010.  évi  tevékenységének  pénzügyi  beszámolójáról  beszélnek.  A  közalapítvány  pénzügyi,  
gazdasági  tevékenysége  nemcsak  az  elmúlt  évben,  hanem  az  elmúlt  hosszú  években  
kiegyensúlyozott volt. Véleménye szerint a felmerült kérdések tekintetében is, nem feltétlenül 
egy piaci értékesíthetőségű gazdasági társaságról beszélnek, hanem egy olyan értékről, amely 
ebben  az  országban  még  egy  nincs.  A  halasi  csipke  korlátozottan  értékesíthető,  amit  
tudomásul kell venniük és az elmúlt évek is erről szóltak. Egy meglehetősen szűk vevőköre  
van.  Ettől  és  a  korábbi  évektől  kezdődően kiterjesztették  a  városi  kitüntetések  átadására,  
annak érdekében, hogy valamivel emelkedjen az alapítvány forgalma. Egyéb tekintetben nem 
kérhető az számon, hogy mennyi bevételre tettek szert, mennyi gazdasági hasznot értek el a 
piacon, mert a halasi csipke elsősorban kulturális érték. 
A  pénzügyi  beszámolóval  kapcsolatban  véleménye  szerint  érdemi  kérdések  nem  voltak,  
mindössze észrevételek. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati  
javaslat elfogadását. 

 No: 456 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart. Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:36:42
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 10 66,66% 66,66%
Nem 1 6,67% 6,67%
Tartózkodik 4 26,67% 26,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 
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154/2011. Kth.
A Halasi Csipke Közalapítvány 2010. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Halasi  Csipke  Közalapítvány  2010-ben  végzett  
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját,  közhasznúsági jelentését jóváhagyja. A Képviselő-
testület felszólítja a Csipke Közalapítvány kuratóriuma elnökét, hogy - a korábban szokásos 
módon - a Közalapítvány közhasznúsági jelentését tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriuma
Kiliti Zsuzsanna Csipkeház igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

12 Új napirendi pont 18:36:49 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Berki  Viola  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységének  pénzügyi  
beszámolója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:37:10 

Hunyadi Péter  képviselő:

Miért nem pályázik az alapítvány, ha nincs egyéb támogatása, bevétele? Egy 30 ezer Ft-os 
telefonköltség  van.  Ha  az  alapítványnak  ennyire  nincs  pénze,  akkor  miből  adódik  ez  a  
költség? 

Gyovai István polgármester:

Az alapítván részéről sajnos nem tartózkodik itt senki. Ugyanazt tudja mondani, mint az előző  
előterjesztésnél, hogy utólag, írásban kapja meg a válaszokat a feltett kérdésekre. 

Hozzászólások 
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Gyovai István polgármester:

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

 No: 457 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:38:10
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 13 100.00% 86,67%

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

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

155/2011. Kth.
A Berki Viola Közalapítvány 2010. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Berki  Viola  Közalapítvány  2010-ben  végzett  
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját,  közhasznúsági jelentését jóváhagyja. A Képviselő-
testület  felszólítja  a  Berki  Viola  Közalapítvány  kuratóriuma  elnökét,  hogy  -  a  korábban  
szokásos módon - a Közalapítvány közhasznúsági jelentését tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Berki Viola Közalapítvány Kuratóriuma
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

13 Új napirendi pont 18:38:17 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Városért Közalapítvány 2010. évi tevékenysége és pénzügyi beszámolója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:38:49 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 458 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:39:06
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 13 100.00% 86,67%

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

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 
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156/2011. Kth.
A Városért Közalapítvány 2010. évi tevékenysége és pénzügyi beszámolója

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Városért  Közalapítvány  2010-ben  végzett  
tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület felszólítja a Városért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy - a  
korábban szokásos módon - a közalapítvány közhasznúsági jelentését tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Városért Közalapítvány Kuratóriuma

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

14 Új napirendi pont 18:39:16 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas  Város  Sportjáért  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységének  
pénzügyi beszámolója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:39:37 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Itt van az alapítvány elnöke, Harkai Péter. Azt szeretné kérdezni tőle, hogy az eltelt fél év  
után, amikor a kuratórium már többször ülésezett,  sikerült-e és hogyan sikerült felvenni a  
kapcsolatot  a  kiskunhalasi  sportegyesületekkel?  Ez  az  alapítvány  is  meglehetősen  zilált  
állapotban került az új kuratórium kezelésébe. 

Harkai Péter Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke:

Az alapítvány eléggé szét volt esve, amikor átvették 9 kurátor kollégájával.  Törvényességi  
vizsgálat  is  volt  az  ügyészség  részéről.  Elég  sok  hiányosságot  találtak.  A  Polgármesteri  
Hivatal ellenőrzési osztálya is megvizsgálta és ők is sok hiányosságot találtak. Ezeket kellett  
helyretenni, intézkedési tervet kellett készíteni, amit le is adtak az Ellenőrzési és Rendészeti  
Főosztályra. Szeretnének a jövő évben ennek megfelelően működni, amit az alapító okirat is  
előír. Olyan pénzek mentek keresztül az alapítványon, ami közpénznek minősül. Nem lettek  
megpályáztatva,  egyik  nap  bejött,  másik  nap  ki  lett  fizetve.  Az  alapítvány  pénzügyeinek  
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kezelése is  olyan személyre volt  bízva,  akinek semmilyen felhatalmazása nem volt.  Ezeket  
kifogásolta az ügyészség és a belső ellenőrzés is. Ezeket szeretnék az elkövetkezendő időben 
kijavítani és az egyesületekkel összefogva dolgozni. Elég nagy a felháborodás az egyesületek  
részéről, mert nem tudnak pénzt osztani. Az önkormányzat az alapítványon keresztül segíti a  
sportot,  de  a  pénzhiány  miatt  nem  tudják  teljesíteni  a  kéréseket.  Szinte  minden  nap 
telefonálnak, hogy pénz kellene a fennmaradásra, továbblépésre. Ebben kérné a képviselő-
testület  segítségét,  hogy  a  kiskunhalasi  sport  működjön  továbbra  is  ilyen  szépen.  Ehhez 
viszont pénz kell. 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Elnök Úr felvetésére reflektálva nagyon reméli, hogy a jövő héten, szerdáig meg tud jelenni  
az a pályázati kiírás, ami mögé pénzt is tud tenni majd az önkormányzat. A költségvetésben  
bent van. A következő hetekben valamennyi sportoló közösség be tud adni pályázatot, aztán 
pedig a kuratórium legjobb belátása szerint fog tudni dönteni. Bízik benne, hogy még a nyár 
végén pénzhez tud jutni minden egyesület. 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 459 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol 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.jún.:27 18:43:24
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 13 100,00% 86,67%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 13 100.00% 86,67%

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

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 
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157/2011. Kth.
Kiskunhalas  Város  Sportjáért  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységének  pénzügyi  
beszámolója

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 2010-
ben végzett tevékenységét és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület felszólítja a Kiskunhalas Város Sportjáért kuratóriumának elnökét, hogy 
- a korábban szokásos módon - a közalapítvány közhasznúsági jelentését tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

15 Új napirendi pont 18:43:33 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Civil  Alap  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységének  pénzügyi  
beszámolója és megszüntetése

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:44:15 

Hozzászólások 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Ez  az  ötödik  alapítványuk,  aminek  a  2010.  évi  munkájáról  és  pénzügyi  tevékenységéről  
döntenek.  Úgy gondolja,  hogy  az  elmúlt  év  végén,  amikor  a kuratóriumokban mindenhol  
személyi változások történtek, a képviselő-testület jó döntéseket hozott. Nagyon sok probléma 
felszínre és jó részük orvoslásra is került. Ami pedig az elmúlt percekben elhangzott az asztal 
körül, arra bízik benne, hogy rövidesen megfelelő válasz fog születni és a jövőben nem fognak  
előfordulni.
Szeretné az új kuratórium eddigi aktív munkáját megköszönni. Bízik benne, hogy most már a  
saját maguk által meghatározott feladatokat tudják megvalósítani a következő időszakban. 

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

 No: 460 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:45:42
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: 

158/2011. Kth.
A  Civil  Alap  Közalapítvány  2010.  évi  tevékenységének  pénzügyi  beszámolója  és  
megszüntetése

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Civil  Alap  Közalapítvány  2010-es  pénzügyi 
beszámolóját,  közhasznúsági jelentését  jóváhagyja. Egyben tudomásul veszi a Bács-Kiskun 
Megyei  Bíróság  Pk.61.148/1995/59.  számú  végzését  a  Civil  Alap  Közalapítvány  
megszüntetésével kapcsolatban. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető
Civil Alap Közalapítvány Kuratóriuma

Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

16 Új napirendi pont 18:45:49 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Kertvárosi  Általános  Iskola  alapító  okiratának  és  pedagógiai  
programjának, a Szűts József Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 18:46:11 

Hozzászólások 

Jerémiás Béláné képviselő:

Az iskolák körültekintően készítették el a programjukat már a tervezés stádiumában. Ezt a  
tervet sikerült jól átgondoltan kidolgozni. Megfelelő indoklást kapott a program bevezetése.  
Jelen van a fenntartói finanszírozás. Eredményes, sikeres lehet a Kertvárosi Általános Iskola 
programja. A szakértő értékeléséből ismertetett néhány gondolatot. 
Ugyanezt el lehet mondani a Szűts József Általános Iskola programjáról is. Ennél is nagyon 
precízen,  jól  kidolgozottan,  áttekinthetően,  felelősségteljesen  valósították  meg a  tervezést.  
Erénye  a  magas  szintű  elvárás  és  a  pontos  szabályozás.  Az  intézmény  a  nyelvoktatási  
hagyományaira  épít  ebben  a  dologban.  Javasolja  mindkét  iskolára  vonatkozóan  ennek  a  
programnak  az  elfogadását.  Biztosan  lesznek  gyermekek,  akik  jelentkeznek  ezekre  a 
programokra és megvalósítható lesz. 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 461 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:48:39
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
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Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

159/2011. Kth.
A Kertvárosi Általános Iskola alapító okiratának és pedagógiai programjának, a Szűts József 
Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

H a t á r o z a t 

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

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

3. A  Képviselő-testület  a    KERTVÁROSI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA   alapító  okiratának   
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmény neve: Kertvárosi Általános Iskola
Rövidített neve: Kertvárosi Ált. Isk.
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Nyírfa utca 23.
Jogszabályban 
meghatározott  
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti  
tevékenység

Szakágazati száma 
(TEÁOR 08):

852010 Alapfokú oktatás 

Működési területe: Az intézmény a közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése alapján körzeti  
iskolai feladatokat lát el. Működési területe Kiskunhalas város 
közigazgatási területe, Imrehegy község közigazgatási területe a 
Kiskunhalas város és Imrehegy község által kötött oktatási  
megállapodásának megfelelően, a fenntartó által meghatározott felvételi  
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is  
fogadhat gyerekeket

Törzskönyvi száma: 341552
Az alapító okirat  
száma:
Típusa: Általános iskola
OM azonosítója: 027807
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
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Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási 
besorolása, jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Alap tevékenységei:
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-

4.évfolyamon
( a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók)

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol nyelvű nevelése, oktatása 1-
4.évfolyamon

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-

8.évfolyamon
( a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók)

 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű emelt szintű angol  nyelvű nevelése, oktatása 5-
8.évfolyamon

 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

1-4.évolyamon
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

5-8.évfolyamon
 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Iskolai intézményi étkeztetés
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke 

számára
e) Munkahelyi étkeztetés 
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt  
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. Ez 
vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.évfolyamon
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 1-4.évfolyamon.
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.évfolyamon
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 5-8.évfolyamon
 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

oktatása 1-4.évolyamon
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 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  
oktatása 5-8.évfolyamon

 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai: 1-8. (8.évfolyam)
Engedélyezett férőhelyek száma:
1-4. évfolyam 208 tanuló
5-8.évfolyam 270 tanuló
összesen: 478 tanuló
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
a székhelyén lévő 2884/1 hrsz.-ú 15325 m2 ingatlan a rajta található 3380 m2  iskola és tornaterem 
épülettel, továbbá gyakorló kerttel, szabadtéri sportlétesítményekkel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó 
jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont 
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Vagyon feletti rendelkezés: 

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés 
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: 
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás 
elkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai  Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el. A 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról 
(továbbiakban: Kjt.) és a 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról (továbbiakban: Ktv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
• Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2011. Kth.  
számú határozatával elfogadta. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226-6/2010. Kth. Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető,
Víg Katalin intézményi referens
Nagyné Lehoczki Zsuzsanna igazgató Szűts József Általános Iskola
Kovács Sándor igazgató Kertváros Általános Iskola
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

17 Új napirendi pont 18:48:44 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Bibó  István  Gimnáziumban  német  nyelvoktató  nemzetiségi  oktatás  
indítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Csúzdi Zoltán  humánpolitikai főosztályvezető:

Ezzel  a  városban  a  német  nemzetiségi  képzés  az  általános  iskolától  egész  a  középiskola  
végéig teljes lesz, ezáltal olyat tudnak a térségben nyújtani, ami csak Baján van. A környező  
kisvárosokban nincs ilyen jellegű képzés. Olyan pluszt  tudnak adni a gyerekeknek,  amivel  
vonzóbbá tehetik a kiskunhalasi középiskolát. 

Kérdések 18:49:40 

Máté Lajos  képviselő: 

Az előterjesztésben olvasta,  hogy 40.000 Ft/fő  a normatívája ennek az oktatási  formának.  
Fedezi-e ezt a kiadást? Az előterjesztés szerint  várhatóan a felmenő rendszerű képzésnél is 8  
szülő kérte ezt az oktatást. Most, amikor Intézkedési Tervet fogadtak el és Polgármester Úr is  
több alkalommal kijelentette, hogy Kiskunhalason 14-15 diák jut egy pedagógusra, holott az  
országos átlag 22 és lényegesen több pénzt tesznek az oktatás mellé a saját forrásaikból,  
átlagosan 20-30 %-kal többet, mint más települések az országban, 8 fő érdekében be akarják  
vezetni a nemzeti oktatást a középiskolában. 
Az  előterjesztés  szerint,  a  nemzetiségi  oktatást  kötelező  megszervezni  az  óvodában  és  az  
általános iskolában, ha eléri a 10 főt. A gimnázium az egy szabadon választott, önként vállalt  
feladat. Ebben az esetben ismét magukra vállalnak egy feladatot. Ez hoz a városnak pénzt,  
vagy visz? Feltételezi,  hogy egy 8 fős osztályt  megszervezni, ezeknek a gyerekeknek külön 
tantermük lesz, nem biztos, hogy meg lehet azt tenni, hogy egy osztályból kiveszik őket, akik 
magyar óra helyett német órára külön járnak. Nem fog ez ismét olyan dolog lenni, ami csak a 
pénzt viszi? Ebben a nehéz helyzetben nem lehet vele mit kezdeni. Egyébként támogatják a  
nyelvtanulást. Nincs ezzel semmi bajuk, csak megint elvállalnak egy újabb dolgot. 

Csúzdi Zoltán  humánpolitikai főosztályvezető:

Ez nem azt  jelenti,  hogy 8 fő fog járni abba az osztályba,  vagy csoportba.  Ez a törvényi  
minimum, tehát 8 főnek kell ahhoz kérnie, hogy egy ilyen képzést beindítson a város. Annak 
feleltek meg ezzel a 8 aláírással. Lehetett volna ez 20 is, csak minek, ha 8 is elég hozzá. 
Nem kerül többe.  Plusz normatíva van hozzá.  Ha csak tizenvalahány gyerek jelentkezik  a 
képzésre,  akkor  fél  osztályt  indítanak.  Úgy lesz  az  egész  az  osztály,  hogy  lesz  egy német 
nemzetiségi és lesz egy sima. Ez egybe megy, csak külön járnak plusz német órára. Plusz  
terhelést nem jelent a város számára pénzügyileg. 
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Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 462 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:53:01
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

160/2011. Kth.
A Bibó István Gimnáziumban német nyelvoktató nemzetiségi oktatás indítása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Bibó  István  Gimnáziumban  német  
nyelvoktató  nemzetiségi  oktatást  indít  a  2012/2013.  tanévben  9.  évfolyamtól  
felmenő rendszerben.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium alapító okiratát 
az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Bibó István Gimnázium
Rövidített neve: Bibó-gimnázium
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
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Jogszabályban meghatározott  
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység

Szakágazati száma (TEÁOR): 853100 Általános középfokú oktatás
Működési területe: Országos beiskolázási terület lát el.
Törzskönyvi száma: 338866
Az alapító okirat száma:
Típusa: Gimnázium 
OM azonosítója: 027951
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási  
besorolása,jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Alap tevékenységei:
 Az iskola alapfeladata biztosítani a középiskolai oktatást, ennek keretében 

felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsga megszerzésére.
 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 9-12.  

évfolyamon
 Diáksport
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 Munkahelyi étkeztetés
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 Médiareklám
 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de saját kapacitásai terhére bevételt  
szerezhet. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben 
folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör 
munkáját. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Szakfeladatai:

• 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.)
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.  

évfolyamon)
 853113  Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi 

oktatása (9-12. évfolyamon)
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
 960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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 731200 Médiareklám
 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Intézményegységei: nincsenek
Évfolyamai:

• 7-12. (6.évfolyam)
• 9-12. (4.évfolyam)

Engedélyezett férőhelyek száma:
• nappali 7-12. évfolyam 200 tanuló
• nappali 9-12.évfolyam 420 tanuló

összesen: 620 tanuló
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
6400  Kiskunhalas Szász Károly u.21.           2604/14 hrsz. ingatlan
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
a székhelyén lévő 2604/14 hrsz.-ú 48509 m2 területű ingatlan a rajta található 5817 m2 

iskola, tornaterem épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti  
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-
oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a vonatkozó jogszabályok, valamint a 
fenntartó vagyonrendelete alapján. Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult  
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  
Vagyon feletti rendelkezés:

  A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Önkormányzati  
Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 
megbízás előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal  
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
-1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (továbbiakban: Kjt.) és a 1993. évi  
LXXIX. tv. a Közoktatásról (továbbiakban: Kötv.) alapján
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony,
 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

Jelen alapító okirat hatálybalépésével  a 226-10/2010. Kth. számú  alapító okirat hatályát  
veszti.

3. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  Bibó  István Gimnázium státuszszámát  
2012. szeptember 1-jétől 0,5 fő lektori állással megemeli.

4. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  Bibó 
István István német nemzetiségi nyelvoktatás programjával kiegészített pedagógiai  
programját  a  2011.  szeptemberi képviselő-testületi  ülésre  jóváhagyás  végett  
terjessze be.

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

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető,
Víg Katalin intézményi referens
Rapavi Róbert a Bibó István Gimnázium mb. igazgatója,

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

18 Új napirendi pont 18:53:07 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzattal  oktatási  feladatok  ellátására 
kötött megállapodások módosítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 18:53:28 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 463 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:53:46
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 12 100,00% 80,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 12 100.00% 80,00%

Nem szavazott 0  0,00%
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Távol 3  20,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

161/2011. Kth.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal oktatási feladatok ellátására kötött megállapodások 
módosítása

H a t á r o z a t 

1.  A  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között a kiskunhalasi 
sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  nevelése-oktatása,  mint  kötelező  megyei  feladat 
további ellátása tárgyában létrejött megállapodást.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  Bács-Kiskun  Megye 
Önkormányzatával kötendő alábbi megállapodás aláírására:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött  Kiskunhalas Város Önkormányzata   (Kiskunhalas,  Hősök tere 1.  törzsszám: 
724902)– képviseli  Gyovai  István polgármester (továbbiakban Városi  Önkormányzat)  és a 
Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  (Kecskemét,  Deák  F.  tér  3.  törzsszám:  724308)  – 
képviseli  Bányai  Gábor,  a Bács-Kiskun Megyei  Közgyűlés  elnöke (továbbiakban:  Megyei 
Önkormányzat) között a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése feladatai, mint 
kötelező  megyei  feladat  további  ellátása  (továbbiakban  feladat),  és  az  e  feladat  ellátását 
szolgáló intézményi vagyon további térítésmentes használatba adása tárgyában.

A két önkormányzat megállapodásukat az alábbiakban rögzítik:

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 9/2011. Kth sz. határozatával kijelentette, hogy 
a kötelező megyei közoktatási feladatot nem kívánja ellátni, a feladatot és a korábbi 
Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ és Logopédiai Szakszolgálat fenntartói jogát 
2011.  augusztus  1-jei  hatállyal  ismételten  a  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat 
részére átadja.

2. A Megyei Önkormányzat  a feladatot 2011. augusztus 1-jétől változatlanul a Városi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Kiskunhalas, Köztársaság u.17. alatti ingatlanában a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és 
Nevelési  Tanácsadója elnevezésű  intézményben  látja  el,  melyet  önállóan  működő 
intézményként  működtet.  Az  intézmény  gazdálkodási  feladatait  a  Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas) látja el.

3. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az intézményben folyó nevelési, fejlesztési 
munka korábbi színvonalon történő végzését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket biztosítja.
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4. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  sem  vállalja  azoknak  a  szakmai  minimum 
feltételeknek a biztosítását,  amelyeknek a 2000. augusztus 1-jei időpontig a Városi 
Önkormányzatnak kellett volna eleget tenni.

5. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  biztosítja  az  intézmény  körzetéhez  tartozók 
pedagógiai ellátását.

6. A  Városi  Önkormányzat  a  feladat  ellátását  biztosító  és  tulajdonát  képező  alábbi 
ingatlanokat –tulajdonjogának fenntartása mellett- 2011. augusztus 1-jétől továbbra is 
a Megyei Önkormányzat részére térítésmentes használatra átadja a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9) bekezdése értelmében:

-Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. (hrsz. 3685 950 m2 + 45 m2 közös használatban az 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel),

7. A Városi  Önkormányzat  továbbra  is  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy a  6.  pontban 
megjelölt ingatlanokon a térítésmentes használói jog a Megyei Önkormányzat javára 
az ingatlan-nyilvántartásba átadás jogcímen bejegyzés fennmaradjon.

8. Az ingatlan biztosításának kötelezettsége és annak költségei a Városi Önkormányzatot 
terhelik.

9. A megállapodó felek –műszaki  szakemberek  bevonásával– 2011. szeptember  30-ig 
áttekintik  a  feladat  ellátására  szolgáló  ingatlan  műszaki  állagát.  Az  erről  készülő 
jegyzőkönyvben a megállapodó felek kötelesek rögzíteni az ingatlan műszaki állagára 
vonatkozó adatokat, külön a tulajdonost, külön a használót terhelő, de addig el nem 
végzett  felújítási,  karbantartási,  javítási  és  rekonstrukciós  munkálatokat.  Ezek 
későbbiekben  történő  elvégzésének  költségei  a  tulajdonost,  illetve  a  használó 
önkormányzatot terhelik.

10. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az átvett ingatlant a használati jog időtartama 
alatt  a  rendes  gazdálkodás  szabályai  szerint,  rendeltetésszerűen  használja.  Az 
önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályának ideje alatt az 
ingatlanok tekintetében Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonrendeletét kell 
alkalmazni.

11. A Megyei Önkormányzat és a Városi Önkormányzat megállapodnak abban, hogy az 
intézmény részére a feladatok magasabb szintű ellátásához a Városi Önkormányzat –
további egyeztetések után– újabb helyiségek használatát biztosítja.

12. A  Megyei  Önkormányzat  a  kiskunhalasi  képviselő-testület  megbízatása  lejártát 
követően  a  feladatot  és  az  ingatlanokat  a  Városi  Önkormányzatnak  visszaadja, 
amennyiben a képviselő-testület  az Ötv. 115.§ (5) bekezdése alapján döntést  hoz a 
feladat további, általa történő ellátásával kapcsolatban.

13. A  Megyei  Önkormányzat  a  használat  megszűnése  esetén  a  rendeltetésszerű 
használattal járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni.

14. A  használat  megszűnésekor  a  2000.  augusztus  1-jét  követően  megvalósult  ingó 
vagyont  gyarapító  értéket  nyilvántartási  értéken a tulajdonos önkormányzat  köteles 
megtéríteni  a  Megyei  Önkormányzatnak.  A  használat  megszűnésekor  az 
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ingatlanvagyont  gyarapító  értéket  a  tulajdonos  önkormányzat  a  Megyei 
Önkormányzatnak az alábbiak szerint köteles megtéríteni:
-A megyei önkormányzat által a saját forrásaiból kifizetett értéknövelő költségeket a 
KSH által évente megállapított inflációs ráta figyelembevételével a visszaadást követő 
költségvetési év március 31-ig.
-A  más  erőforrások  bevonásával  elért  értéknövekedésből  az  eredeti  rendeltetéstől 

eltérő célra történő:
• elidegenítés  esetén:   a  Városi  Önkormányzat  vagyonnyilvántartásába 

bekerülő érték és az elidegenítés-kori forgalmi érték közötti különbözet 50 
%-át,

• bérbeadás  esetén:   a  bérleti  díjnak  a  más  forrásból  elért  értéknövekedés 
aránya szerint megállapított részét, negyedévi bontásban.

15. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  térítésmentesen  használja  a  Városi 
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  és  2000.  július  25-én  jegyzőkönyvileg  rögzített 
térítésmentes használatba átvett, ténylegesen a BKMÖ Általános Iskolája, Előkészítő 
Szakiskolája és Nevelési Tanácsadója működtetését szolgáló ingó vagyontárgyakat.
A Megyei Önkormányzat részére 2000. július 25-én átadott -a Városi Önkormányzat 

tulajdonát  képező-  Logopédiai  Szakszolgálat  által  használt,  eszközök  térítésmentes 
használati joga 2008. július 1-jétől megszűnt.

16. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy a 2000. augusztus 1-je előtt, az intézményre 
vonatkozó  esetleges  szakmai  és  beruházási  programokból  anyagi  kihatásokkal  járó 
kötelezettségek továbbra is a Városi Önkormányzatot terhelik.

17. A  Megyei  Önkormányzat  kijelenti:  fenntartja  annak  jogát,  hogy  a  megállapodás 
időtartama  alatt  a  feladat  ellátását  végző  intézményt  átszervezheti.  A  Megyei 
Önkormányzat e döntésének meghozatala előtt legalább 15 nappal tájékoztatja erről a 
Városi Önkormányzatot.

18. A  Városi  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  intézmény  tanulóinak  étkeztetését 
változatlan feltételek mellett biztosítja.

19. A  Városi  Önkormányzat  vállalja,  hogy  közreműködik  a  sajátos  nevelési  igényű 
tanulók testnevelését segítő úszásprogramhoz szükséges tanuszodai igénybevételéhez 
a  város  többi  iskolájához  hasonlóan  a  kedvezményes  térítési  lehetőség 
megteremtésben.

20. A Városi Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény fejlesztését szolgáló különböző 
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Megyei Önkormányzat által kért 
határidőre megadja.

21. A jelen  megállapodás  határozott  időre,  a  Városi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
megbízatásának lejártát követő év július 31-ig szól.

22. A  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  157.§-a,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. valamint más szakmai jogszabályok az irányadók.
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23. Megállapodó önkormányzatok a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban 
egymás között tisztázzák,  ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére a 
Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

24. Jelen  megállapodást  a  Bács-Kiskun  megye  Közgyűlése  …..../2011.  ()  Kgy.  sz. 
határozatával, Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 161/2011. 
Kth. sz. határozatával jóváhagyta.

25. A jóváhagyást követően a megállapodó önkormányzatok képviselőiket felhatalmazzák 
a megállapodás aláírására.

Kiskunhalas, 2011. június Kecskemét, 2011. június

Gyovai István
polgármester

Bányai Gábor
megyei közgyűlés elnöke

2.  A  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között a kiskunhalasi 
alapfokú  művészetoktatás,  mint  kötelező  megyei  feladat  további  ellátása  tárgyában 
létrejött megállapodást.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  Bács-Kiskun  Megye 
Önkormányzatával kötendő alábbi megállapodás aláírására:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött  Kiskunhalas Város Önkormányzata   (Kiskunhalas,  Hősök tere 1.  törzsszám: 
724902)– képviseli  Gyovai  István polgármester (továbbiakban Városi  Önkormányzat)  és a 
Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  (Kecskemét,  Deák  F.  tér  3.  törzsszám:  724308)  – 
képviseli  Bányai  Gábor,  a Bács-Kiskun Megyei  Közgyűlés  elnöke (továbbiakban:  Megyei 
Önkormányzat) között az  alapfokú művészetoktatás, mint kötelező megyei feladat további 
ellátása (továbbiakban feladat), és az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon további 
térítésmentes használatba adása tárgyában.

A két önkormányzat megállapodásukat az alábbiakban rögzítik:

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 9/2011. Kth sz. határozatával kijelentette, hogy 
a kötelező megyei közoktatási feladatot nem kívánja ellátni, a feladatot és a korábbi 
Kiskunhalasi  Zeneiskola  fenntartói  jogát  2011.  augusztus  1-jei  hatállyal  ismételten 
átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére.

2. A Megyei Önkormányzat  a feladatot 2011. augusztus 1-jétől változatlanul a Városi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Kiskunhalas, Köztársaság u.17. alatti ingatlanában a 
Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  Kiskunhalasi  Alapfokú  Művészetoktatási  
Intézménye  elnevezésű  intézményben  látja  el,  melyet  továbbra  önállóan  működő 
intézményként  működtet.  Az  intézmény  gazdálkodási  feladatait  a  Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas) látja el.
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3. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az intézményben folyó nevelési, fejlesztési 
munka korábbi színvonalon történő végzését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket  biztosítja.  Az  átadó  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  igényeknek 
megfelelően továbbra is biztosítja a város területén a kihelyezett képzési helyekhez 
szükséges infrastruktúrát.

4. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  sem  vállalja  azoknak  a  szakmai  minimum 
feltételeknek a biztosítását,  amelyeknek a 2000. augusztus 1-jei időpontig a Városi 
Önkormányzatnak kellett volna eleget tenni.

5. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  biztosítja  az  intézmény  körzetéhez  tartozók 
alapfokú művészetoktatását.

6. A  Városi  Önkormányzat  egyetért  azzal,  hogy  az  intézmény  tevékenységi  körét  –
alapító  okiratának  módosításával-  más  művészeti  ágak  oktatásával  a  Megyei 
Önkormányzat igény szerint kibővítse.

7. A  Városi  Önkormányzat  a  feladat  ellátását  biztosító  és  tulajdonát  képező  alábbi 
ingatlant –tulajdonjogának fenntartása mellett- 2011. augusztus 1-jétől továbbra is a 
Megyei Önkormányzat részére térítésmentes használatra átadja a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9) bekezdése értelmében:

-Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. (hrsz. 3685 950 m2 + 45 m2 közös használatban az 
BKMÖ  Általános  Iskolája,  Előkészítő  Szakiskolája  és  Nevelési  Tanácsadója 
intézménnyel).

8. Továbbá  a  Városi  Önkormányzat  a  Megyei  Önkormányzat  részére  –külön 
megállapodás  alapján– térítésmentesen  biztosítja  az  alapfokú művészetoktatáshoz  a 
korábbi tevékenység-bővítésből következően szükséges infrastrukturális feltételeket az 
alábbi oktatási célokat szolgáló ingatlanokban:
-Kiskunhalas, Szabadkai u.1.
-Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
-Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
-Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
Megállapodó felek  egyetértenek abban,  hogy a BKMÖ Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye  a  fenti  pontban  felsorolt  további  ingatlanok  használatára  szerződést 
kössön az ingatlanokat használó intézményekkel.

9. A Városi Önkormányzat továbbra is beleegyezését adja ahhoz, hogy a Kiskunhalas, 
Köztársaság  u.17.  sz.  alatti  ingatlanon  a  térítésmentes  használói  jog  a  Megyei 
Önkormányzat  javára  az  ingatlan-nyilvántartásba  átadás  jogcímen  bejegyzés 
fennmaradjon.

10. Az ingatlan biztosításának kötelezettsége és annak költségei a Városi Önkormányzatot 
terhelik.

11. A megállapodó felek –műszaki  szakemberek  bevonásával– 2011. szeptember  30-ig 
áttekintik  a  feladat  ellátására  szolgáló  ingatlan  műszaki  állagát.  Az  erről  készülő 
jegyzőkönyvben a megállapodó felek kötelesek rögzíteni az ingatlan műszaki állagára 
vonatkozó adatokat, külön a tulajdonost, külön a használót terhelő, de addig el nem 
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végzett  felújítási,  karbantartási,  javítási  és  rekonstrukciós  munkálatokat.  Ezek 
későbbiekben  történő  elvégzésének  költségei  a  tulajdonost,  illetve  a  használó 
önkormányzatot terhelik.

12. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az átvett ingatlant a használati jog időtartama 
alatt  a  rendes  gazdálkodás  szabályai  szerint,  rendeltetésszerűen  használja.  Az 
önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályának ideje alatt az 
ingatlanok tekintetében Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonrendeletét kell 
alkalmazni. 

13. A Megyei Önkormányzat és a Városi Önkormányzat megállapodnak abban, hogy az 
intézmény részére a feladatok magasabb szintű ellátásához a Városi Önkormányzat –
további egyeztetések után– újabb helyiségek használatát biztosítja.

14. A  Megyei  Önkormányzat  a  kiskunhalasi  képviselő-testület  megbízatása  lejártát 
követően  a  feladatot  és  az  ingatlanokat  a  Városi  Önkormányzatnak  visszaadja, 
amennyiben a képviselő-testület  az Ötv. 115.§ (5) bekezdése alapján döntést  hoz a 
feladat további, általa történő ellátásával kapcsolatban.

15. A  Megyei  Önkormányzat  a  használat  megszűnése  esetén  a  rendeltetésszerű 
használattal járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni.

16. A használat megszűnésekor az ingó vagyont gyarapító értéket nyilvántartási értéken a 
tulajdonos  önkormányzat  köteles  megtéríteni  a  Megyei  Önkormányzatnak.  A 
használat  megszűnésekor  az  ingatlanvagyont  gyarapító  értéket  a  tulajdonos 
önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak az alábbiak szerint köteles megtéríteni:
-A megyei önkormányzat által a saját forrásaiból kifizetett értéknövelő költségeket a 
KSH által évente megállapított inflációs ráta figyelembevételével a visszaadást követő 
költségvetési év március 31-ig.
-A  más  erőforrások  bevonásával  elért  értéknövekedésből  az  eredeti  rendeltetéstől 
eltérő célra történő:

• elidegenítés  esetén:   a  Városi  Önkormányzat  vagyonnyilvántartásába 
bekerülő érték és az elidegenítés-kori forgalmi érték közötti különbözet 50 
%-át,

• bérbeadás  esetén:   a  bérleti  díjnak  a  más  forrásból  elért  értéknövekedés 
aránya szerint megállapított részét, negyedévi bontásban.

17. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  térítésmentesen  használja  a  Városi 
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  és  2000.  július  25-én  jegyzőkönyvileg  rögzített 
térítésmentes  használatba átvett,  ténylegesen a Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat 
Kiskunhalasi  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézménye  működtetését  szolgáló  ingó 
vagyontárgyakat.

18. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy a 2000. augusztus 1-je előtt, az intézményre 
vonatkozó  esetleges  szakmai  és  beruházási  programokból  anyagi  kihatásokkal  járó 
kötelezettségek továbbra is a Városi Önkormányzatot terhelik.

19. A  Megyei  Önkormányzat  kijelenti:  fenntartja  annak  jogát,  hogy  a  megállapodás 
időtartama  alatt  a  feladat  ellátását  végző  intézményt  átszervezheti.  A  Megyei 
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Önkormányzat e döntésének meghozatala előtt legalább 15 nappal tájékoztatja erről a 
Városi Önkormányzatot.

20. A Városi Önkormányzat vállalja, hogy az intézmény fejlesztését szolgáló különböző 
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Megyei Önkormányzat által kért 
határidőre megadja.

21. A jelen  megállapodás  határozott  időre,  a  Városi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
megbízatásának lejártát követő év július 31-ig szól.

22. A  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  157.§-a,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. valamint más szakmai jogszabályok az irányadók. 

23. Megállapodó önkormányzatok a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban 
egymás között tisztázzák,  ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére a 
Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

24. Jelen  megállapodást  a  Bács-Kiskun Megye  Közgyűlése         /2011.  ()  Kgy.  sz. 
határozatával,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a 
161/2011.Kth.sz. határozatával jóváhagyta.

25. A jóváhagyást követően a megállapodó önkormányzatok képviselőiket felhatalmazzák 
a megállapodás aláírására.

Kiskunhalas, 2011. június Kecskemét, 2011. június

Gyovai István
polgármester

Bányai Gábor
megyei közgyűlés elnöke

3.  A  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között a kiskunhalasi 
sajátos  nevelési  igényű  mozgássérült  gyermekek  konduktív  pedagógiai  ellátása,  mint 
kötelező megyei feladat további ellátása tárgyában létrejött megállapodást.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  Bács-Kiskun  Megye 
Önkormányzatával kötendő alábbi megállapodás aláírására:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött  Kiskunhalas Város Önkormányzata   (Kiskunhalas,  Hősök tere 1.  törzsszám: 
724902) – képviseli Gyovai István  polgármester (továbbiakban Városi Önkormányzat) és a 
Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  (Kecskemét,  Deák  F.  tér  3.  törzsszám:  724308)  – 
képviseli  Bányai  Gábor,  a Bács-Kiskun Megyei  Közgyűlés  elnöke (továbbiakban:  Megyei 
Önkormányzat)  között  a  sajátos  nevelési  igényű  mozgássérült  óvodások  és  tanulók 
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konduktív  pedagógiai  ellátása kötelező  megyei  feladat  további  ellátása  (továbbiakban 
feladat), és az e feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon tárgyában.

1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  9/2011.  Kth.  sz.  határozatával  kijelentette, 
hogy a  kötelező megyei  közoktatási  feladatot  nem kívánja  ellátni,  a  feladatot  és a 
Mozgássérültek  Kiskunhalasi  Nevelőintézete  fenntartói  jogát  2011.  augusztus  1-jei 
hatállyal ismételten átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére.

2. A Megyei Önkormányzat a feladatot 2011. augusztus 1-jei dátumtól a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat tulajdonában álló,  Kiskunhalas, Esze Tamás ltp 6. sz. alatti  
ingatlanában a BKMÖ Óvodája, Kollégiuma és Konduktív Pedagógiai Intézménye 
elnevezésű intézményben látja el, melyet s önállóan működő intézményként működtet. 
Az  intézmény  gazdálkodási  feladatait  a  Megyei  Önkormányzat  fenntartásában 
működő Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona (Kiskunhalas) látja el.

3. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az intézményben folyó nevelési, fejlesztési 
munka korábbi színvonalon történő végzését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket biztosítja. 

4. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  biztosítja  az  intézmény  körzetéhez  tartozók 
konduktív pedagógiai ellátását.

5. Városi  Önkormányzat  vállalja,  hogy a  BKMÖ Óvodája,  Kollégiuma ás  Konduktív 
Pedagógiai  Intézménye épértelmű,  mozgássérült  sajátos nevelési  igényű gyermekek 
tankötelezettségüket  a  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  javaslata  alapján  a 
Kertvárosi Általános Iskolában magántanulóként teljesíthetik.
Városi Önkormányzat a Kertvárosi Általános Iskolán keresztül vállalja:
a tankönyvek beszerzését és jogosultság esetén biztosítja az ingyenes tankönyvellátást,
a  tanulóknak  a  Kertvárosi  Általános  Iskolában  havonta  10  tanórai  foglalkozáson, 
bemutató foglalkozáson való részt vételét,
a tanév végi osztályozóvizsgák megszervezését.

Megyei  Önkormányzat  a  BKMÖ Konduktív  Pedagógiai  Intézete  és  Szakszolgálata 
intézményén  keresztül  vállalja,  hogy  az  intézmény  pedagógusai  minimum  heti  8 
órában egyéni fejlesztés keretében a Kertvárosi Általános Iskola helyi tanterve szerint 
elősegítik a tanulók felkészítését az osztályozó vizsgára.

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. valamint más 
szakmai jogszabályok az irányadók. 

7. Megállapodó önkormányzatok a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban 
egymás között tisztázzák,  ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére a 
Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8. Jelen  megállapodást  a  Bács-Kiskun  megye  Közgyűlése         /2011.  ()  Kgy.  sz. 
határozatával,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
161/2011. Kth. sz. határozatával jóváhagyta.
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9. A jóváhagyást követően a megállapodó önkormányzatok képviselőiket felhatalmazzák 
a megállapodás aláírására.

Kiskunhalas, 2011. június Kecskemét, 2011. június

Gyovai István
polgármester

Bányai Gábor
megyei közgyűlés elnöke

4.  A  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között a kiskunhalasi 
nevelési  tanácsadás,  mint kötelező megyei feladat további ellátása tárgyában létrejött 
megállapodást.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  Bács-Kiskun  Megye 
Önkormányzatával kötendő alábbi megállapodás aláírására:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött  Kiskunhalas Város Önkormányzata   (Kiskunhalas,  Hősök tere 1.  törzsszám: 
724902) – képviseli Gyovai István polgármester (továbbiakban Városi Önkormányzat) és a 
Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  (Kecskemét,  Deák  F.  tér  3.  törzsszám:  724308)  – 
képviseli  Bányai  Gábor,  a Bács-Kiskun Megyei  Közgyűlés  elnöke (továbbiakban:  Megyei 
Önkormányzat) között a  nevelési tanácsadás, mint kötelező megyei feladat további ellátása 
(továbbiakban  feladat),  és  az  e  feladat  ellátását  szolgáló  intézményi  vagyon  további 
térítésmentes használatba adása tárgyában.

A két önkormányzat megállapodásukat az alábbiakban rögzítik:

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 9/2011. Kth sz. határozatával kijelentette, hogy 
a kötelező megyei közoktatási feladatot nem kívánja ellátni, a feladatot és a korábbi 
Kiskunhalasi  Nevelési  Tanácsadó  fenntartói  jogát  2011.  augusztus  1-jei  hatállyal 
ismételten átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére.

2. A  Megyei  Önkormányzat  a  feladatot  a  Városi  Önkormányzat  tulajdonában  álló, 
Kiskunhalas,  Városház  u.  2.  szám  alatti  ingatlanában  a  Bács-Kiskun  Megyei  
Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája és Nevelési Tanácsadója 
elnevezésű  intézmény  tagintézményeként látja  el.  Az  intézmény  gazdálkodási 
feladatait a Megyei Önkormányzat fenntartásában működő BKMÖ Vári Szabó István 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Kiskunhalas) látja el.

3. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az intézményben folyó nevelési, fejlesztési 
munka korábbi színvonalon történő végzését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket biztosítja.

4. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  sem  vállalja  azoknak  a  szakmai  minimum 
feltételeknek a biztosítását,  amelyeknek a 2000. augusztus 1-jei időpontig a Városi 
Önkormányzatnak kellett volna eleget tenni.
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5. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  biztosítja  az  intézmény  körzetéhez  tartozók 
ellátását.

6. A  Városi  Önkormányzat  a  feladat  ellátását  biztosító  és  tulajdonát  képező  alábbi 
ingatlant –tulajdonjogának fenntartása mellett- 2011. augusztus 1-jétől továbbra is a 
Megyei Önkormányzat részére térítésmentes használatra átadja a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9) bekezdése értelmében:

-Kiskunhalas, Városház u. 2. (10 helyiségből álló 169 m2-es épületrész)

7. A Városi  Önkormányzat  továbbra  is  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy a  6.  pontban 
megjelölt ingatlanon a térítésmentes használói jog a Megyei Önkormányzat javára az 
ingatlan-nyilvántartásba átadás jogcímen bejegyzés fennmaradjon.

8. A Városi Önkormányzat továbbra is biztosítja a tagintézmény részére a mindenkori 
közüzemi  díjaknak  megfelelően  a  fűtést,  a  villamos-energia  és  vízellátást.  Az 
önköltség  összegét  az  előző  évi  díjat  alapul  véve  a  KSH által  közzétett  előző  évi 
infláció hivatalos mértékével megnövelten állapítja meg a tárgyév március 31-éig. A 
fizetés számla ellenében negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napján 
esedékes.

9. Az ingatlan biztosításának kötelezettsége és annak költségei a Városi Önkormányzatot 
terhelik.

10. A megállapodó felek –műszaki  szakemberek  bevonásával– 2011. szeptember  30-ig 
áttekintik  a  feladat  ellátására  szolgáló  ingatlan  műszaki  állagát.  Az  erről  készülő 
jegyzőkönyvben a megállapodó felek kötelesek rögzíteni az ingatlan műszaki állagára 
vonatkozó adatokat, külön a tulajdonost, külön a használót terhelő, de addig el nem 
végzett  felújítási,  karbantartási,  javítási  és  rekonstrukciós  munkálatokat.  Ezek 
későbbiekben  történő  elvégzésének  költségei  a  tulajdonost,  illetve  a  használó 
önkormányzatot terhelik.

11. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az átvett ingatlant a használati jog időtartama 
alatt  a  rendes  gazdálkodás  szabályai  szerint,  rendeltetésszerűen  használja.  Az 
önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályának ideje alatt az 
ingatlanok tekintetében Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonrendeletét kell 
alkalmazni. 

12. A Megyei Önkormányzat és a Városi Önkormányzat megállapodnak abban, hogy az 
intézmény részére a feladatok magasabb szintű ellátásához a Városi Önkormányzat –
további egyeztetések után– újabb helyiségek használatát biztosítja.

13. A  Megyei  Önkormányzat  a  kiskunhalasi  képviselő-testület  megbízatása  lejártát 
követően  a  feladatot  és  az  ingatlanokat  a  Városi  Önkormányzatnak  visszaadja, 
amennyiben a képviselő-testület  az Ötv. 115.§ (5) bekezdése alapján döntést  hoz a 
feladat további, általa történő ellátásával kapcsolatban.

14. A  Megyei  Önkormányzat  a  használat  megszűnése  esetén  a  rendeltetésszerű 
használattal járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni.
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15. A használat megszűnésekor a 2000. január 1-jét követően megvalósuló ingó vagyont 
gyarapító értéket nyilvántartási értéken a tulajdonos önkormányzat köteles megtéríteni 
a  Megyei  Önkormányzatnak.  A  használat  megszűnésekor  az  ingatlanvagyont 
gyarapító értéket a tulajdonos önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak az alábbiak 
szerint köteles megtéríteni:
-A megyei önkormányzat által a saját forrásaiból kifizetett értéknövelő költségeket a 
KSH által évente megállapított inflációs ráta figyelembevételével a visszaadást követő 
költségvetési év március 31-ig.
-A  más  erőforrások  bevonásával  elért  értéknövekedésből  az  eredeti  rendeltetéstől 
eltérő célra történő:
• elidegenítés  esetén:   a  Városi  Önkormányzat  vagyonnyilvántartásába  bekerülő 

érték és az elidegenítés-kori forgalmi érték közötti különbözet 50 %-át,
• bérbeadás  esetén:   a  bérleti  díjnak  a  más  forrásból  elért  értéknövekedés  aránya 

szerint megállapított részét, negyedévi bontásban.

16. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  térítésmentesen  használja  a  Városi 
Önkormányzat tulajdonát képező, és 1999. december 28-án jegyzőkönyvileg rögzített 
térítésmentes használatba átvett, ténylegesen a BKMÖ Általános Iskolája, Előkészítő 
Szakiskolája és Nevelési Tanácsadója tagintézményeként működő Nevelési Tanácsadó 
működtetését szolgáló ingó vagyontárgyakat.

17. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy a 2000. augusztus 1-je előtt, az intézményre 
vonatkozó  esetleges  szakmai  és  beruházási  programokból  anyagi  kihatásokkal  járó 
kötelezettségek továbbra is a Városi Önkormányzatot terhelik.

18. A  Megyei  Önkormányzat  kijelenti:  fenntartja  annak  jogát,  hogy  a  megállapodás 
időtartama  alatt  a  feladat  ellátását  végző  intézményt  átszervezheti.  A  Megyei 
Önkormányzat e döntésének meghozatala előtt legalább 15 nappal tájékoztatja erről a 
Városi Önkormányzatot.

19. A Városi Önkormányzat vállalja, hogy a tagintézmény fejlesztését szolgáló különböző 
pályázatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Megyei Önkormányzat által kért 
határidőre megadja.

20. A jelen  megállapodás  határozott  időre,  a  Városi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
megbízatásának lejártát követő év július 31-ig szól.

21. A  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  157.§-a,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. valamint más szakmai jogszabályok az irányadók. 

22. Megállapodó önkormányzatok a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban 
egymás között tisztázzák,  ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére a 
Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

23. Jelen  megállapodást  a  Bács-Kiskun  megye  Közgyűlése         /2011.  ()  Kgy.  sz. 
határozatával,  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a 
161/2011. Kth. sz. határozatával jóváhagyta.
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24. A jóváhagyást követően a megállapodó önkormányzatok képviselőiket felhatalmazzák 
a megállapodás aláírására.

Kiskunhalas, 2011. június Kecskemét, 2011. június

Gyovai István
polgármester

Bányai Gábor
megyei közgyűlés elnöke

5.  A  Kiskunhalas  város  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzata valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között a kiskunhalasi 
középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok, mint kötelező megyei feladat további 
ellátása tárgyában létrejött megállapodást.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  Bács-Kiskun  Megye 
Önkormányzatával kötendő alábbi megállapodás aláírására:

MEGÁLLAPODÁS

mely  létrejött  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  (Kiskunhalas,  Hősök tere  1.  törzsszám: 
724902)– képviseli  Gyovai  István polgármester (továbbiakban Városi  Önkormányzat)  és a 
Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  (Kecskemét,  Deák  F.  tér  3.  törzsszám:  724308)  – 
képviseli  Bányai  Gábor,  a Bács-Kiskun Megyei  Közgyűlés  elnöke (továbbiakban:  Megyei 
Önkormányzat)  között  a  középiskolai,  szakiskolai  és  kollégiumi  feladatok,  mint  kötelező 
megyei  feladat  további  ellátása  (továbbiakban  feladat),  és  az  e  feladat  ellátását  szolgáló 
intézményi vagyon további térítésmentes használatba adása tárgyában.

A két önkormányzat, továbbiakban Felek megállapodásukat az alábbiakban rögzítik.

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  9/2011. Kth sz. határozatával döntött arról, hogy a 
kötelező  megyei  közoktatási  feladatot  továbbra  sem  kívánja  ellátni.  A  feladatot  és  a 
BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma fenntartói 
jogát  2011.  augusztus  1-jei  hatállyal  ismételten  átadja  a  Bács-Kiskun  Megyei 
Önkormányzat részére.

2. A Megyei  Önkormányzat  a  feladatot  2011.  augusztus  1-jétől  a  Városi  Önkormányzat 
tulajdonában álló, Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. sz. alatti székhelyen lévő a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
elnevezésű intézményben látja el, melyet önállóan működő intézményként működtet.

3. A Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az intézményben folyó, a tanulók  nevelésével, 
oktatásával  kapcsolatos  feladatok  korábbi  színvonalon  történő  végzését,  az  ehhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

4. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  sem  vállalja  azoknak  a  szakmai  minimum 
feltételeknek a biztosítását, amelyeknek a 2000. augusztus 1-jei átadás-átvétel időpontjáig 
a Városi Önkormányzatnak kellett volna eleget tenni.

72



5. A  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is  biztosítja  az  intézmény  körzetéhez  tartozók 
pedagógiai ellátását.

6. A  Városi  Önkormányzat  a  feladatok  ellátását  biztosító  és  tulajdonát  képező  alábbi 
ingatlanokat –tulajdonjogának fenntartása mellett- 2011. augusztus 1-jétől a közoktatásról 
szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  88.  §  (9)  bekezdése  értelmében  továbbra  is  a  Megyei 
Önkormányzat részére térítésmentes használatra átadja:

Kiskunhalas, Kazinczy F. u. 5. (székhely, szakiskola és kollégium) helyrajzi szám: 
1708, alapterület: 6892 m2

Kiskunhalas, Kossuth u. 23. (szakközépiskola) helyrajzi szám: 4802/2; alapterület: 
11719 m2

Kiskunhalas, Kőrösi u. 17.(tanműhely) helyrajzi szám: 1832, alapterület: 7321 m2

Kiskunhalas, Baranyai út 1. (cukrász tanüzem) helyrajzi szám: 875/1, alapterület: 
1792 m2

A  Megyei  Önkormányzat  2010.  szeptember  1.  napjától  a  kiskunhalasi  1832  hrsz-ú, 
természetben a Kiskunhalas, Kőrösi út 17. sz. alatti 7321 m2 nagyságú, oktatási épület és 
udvar  megjelölésű ingatlan  vonatkozásában  a  jelen  megállapodás  mellékletét  képező 
használati megosztás, illetőleg változási vázrajz szerinti, I. számmal megjelölt 846,24 m2 

alapterületű „építőipari és autószerelő tanműhely” megjelölésű, valamint II. számmal 
megjelölt 749,91 m2 „ács-állványozó és asztalos tanműhely” megjelölésű - a TIOP 3.1.1. 
projekt  keretében  egyik  fejlesztési  helyszínként  pályázati  beruházás  keretében 
megvalósult-  ingatlanrészek (felépítmények) használatának  jogáról  lemondott,  és  a 
kiskunhalasi 1832 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Kőrösi u. 17. sz. alatti 7321 m2 

nagyságú  ingatlan  fentiekben  meghatározott  részét,  összesen  1596,15  m2-t a  Városi 
Önkormányzat  2015.  december  31.  napjáig  terjedő  határozott  időre  a  Bács-Szakma 
Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Zrt. 
térítésmentes használatába adta a Közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tv.  88.  §.  (9) 
bekezdése értelmében.

Felek  megállapítják,  hogy a  fent  rögzített  eltérések  figyelembe  vételével  a használati  
megosztás,  illetve  változási  vázrajz  szerinti  III.  számon  megjelölt  ingatlanrészekre  
(felépítményekre) illetve az 5724,85 m2-re vonatkozóan  továbbra is  fennmarad Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat használat joga.
A  Megyei  Önkormányzat  és  a  Bács-Szakmai  Szakképzés-fejlesztési  és  Szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. a 7321 m2-es ingatlan -felépítményeken kívüli- 
teljes területét közösen használják.

7. A  Városi  Önkormányzat  továbbra  is  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy  a  6.1  pontban 
megjelölt ingatlanokon a térítésmentes használói jog a Megyei Önkormányzat javára az 
ingatlan-nyilvántartásba átadás jogcímen bejegyzésre kerüljön. A Megyei Önkormányzat 
a  térítésmentes  használati  jogot  az  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyezteti  A  Megyei 
Önkormányzat  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  ingatlan  nyilvántartásból  a  térítésmentes 
használat joga törlésre kerüljön az alábbi ingatlanok vonatkozásában:
Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 15. (Hrsz: 678/5, alapterület: 2509 m2)
Kiskunhalas, Hősök tere 1. (Hrsz: 1., alapterület: 166 m2)
Kiskunhalas, Szent Imre u. 13. (Hrsz: 4557, alapterület: 286,25 m2)
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8. Az ingatlanok biztosításának kötelezettsége és annak költségei a Városi Önkormányzatot 
terhelik.  A  tevékenységgel  összefüggő  felelősségbiztosítás  a  Megyei  Önkormányzatot 
terheli.

9. A  megállapodó  Felek  –  műszaki  szakemberek  bevonásával  –  2011.  október  15-ig 
áttekintik  a  feladat  ellátására  szolgáló  ingatlanok  műszaki  állagát.  Az  erről  készülő 
jegyzőkönyvben  a  megállapodó  felek  kötelesek  rögzíteni  az  ingatlan  műszaki  állagára 
vonatkozó  adatokat,  külön  a  tulajdonost,  külön  a  használót  terhelő,  de  addig  el  nem 
végzett  felújítási,  karbantartási,  javítási  és  rekonstrukciós  munkálatokat.  Ezek 
későbbiekben  történő  elvégzésének  költségei  a  tulajdonost,  illetve  a  használó 
önkormányzatot terhelik.

10. A Megyei Önkormányzat  kijelenti,  hogy az átvett  ingatlant a használati  jog időtartama 
alatt  a  rendes  gazdálkodás  szabályai  szerint,  rendeltetésszerűen  használja.  Az 
önkormányzatok  megállapodnak abban,  hogy a  megállapodás  hatályának ideje  alatt  az 
ingatlanok  tekintetében  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  vagyonrendeletét  kell 
alkalmazni.

11. A Megyei Önkormányzat a kiskunhalasi képviselő-testület megbízatása lejártát követően a 
feladatot  és  az  ingatlanokat  a  Városi  Önkormányzatnak  visszaadja,  amennyiben  az  a 
feladat további, általa történő ellátásáról döntést hoz az Ötv. 115.§ (5) bekezdése alapján. 

12. A Megyei Önkormányzat a használat megszűnése esetén a rendeltetésszerű használattal 
járó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni.

13. A  használat  megszűnésekor  a  2000.  augusztus  1-jét  követően  az  ingatlanvagyont 
gyarapító értéket nyilvántartási értékben a tulajdonos önkormányzat köteles megtéríteni a 
Megyei  Önkormányzatnak.  A  használat  megszűnésekor  az  ingatlanvagyont  gyarapító 
értéket a tulajdonos önkormányzat a Megyei Önkormányzatnak az alábbiak szerint köteles 
megtéríteni:

a./  A  Megyei  Önkormányzat  által  a  saját  forrásaiból  kifizetett  értéknövelő 
költségeket  a KSH által  évente  megállapított  inflációs  ráta  figyelembevételével,  a 
visszaadást követő költségvetési év március 31-éig. 
b./ A más erőforrások bevonásával elért értéknövekedésből az eredeti rendeltetéstől 
eltérő célra történő:

elidegenítés esetén: a Városi Önkormányzat  vagyonnyilvántartásába bekerülő 
érték és az elidegenítés-kori forgalmi érték közötti különbözet 50 %-át,
bérbeadás esetén: a bérleti díjnak a más forrásból elért értéknövekedés aránya 
szerint megállapított részét, negyedévi bontásban.

14. Megyei  Önkormányzat  lehetővé  teszi  Városi  Önkormányzat  számára  a  Kiskunhalas, 
Kossuth u. 23. (Hrsz: 4802/2; 11.719 m2)alatti ingatlan részét képező Sportcsarnok éves 
program  szerinti,  külön  megállapodásban  szabályozott  használatát.  A  Megyei 
Önkormányzat a nevezett Sportcsarnok a Városi Önkormányzat és intézményei, valamint 
a  Városi  Önkormányzat  által  a  megállapodásban  megjelölt  szervezetek  által  történő 
igénybevétele esetén az igazolhatóan elszámolt rezsiköltséget igényelheti térítési díjként. 
Felek  kijelentik,  hogy  2012.  június  30-ig  döntenek  a  Sportcsarnokra  vonatkozó 
megállapodás felülvizsgálatáról.
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15. Városi  Önkormányzat  hozzájárul,  hogy  a  Megyei  Önkormányzat  továbbra  is 
térítésmentesen használja a Városi Önkormányzat tulajdonát képező, és 2000. július 25-én 
jegyzőkönyvileg  rögzített,  térítésmentes  használatba  átvett,  ténylegesen  a  BKMÖ Vári 
Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma működtetését szolgáló ingó 
vagyontárgyakat. Az akkor átvett ingó vagyonból a selejtezés és egyéb okok miatt történt 
csökkenés pótlására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető.

16. A  Megyei  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  a  2000.augusztus  1-je  előtt,  az  intézményre 
vonatkozó  esetleges  szakmai  és  beruházási  programokból  anyagi  kihatásokkal  járó 
kötelezettségek továbbra is a Városi Önkormányzatot terhelik.

17. A  Megyei  Önkormányzat  kijelenti,  fenntartja  annak  jogát,  hogy  a  megállapodás 
időtartama  alatt  a  feladat  ellátását  végző  intézményt  átszervezze,  a  munkaerő-piaci 
igényeknek  megfelelően  a  szakképzésben  profilváltásokat  hajtson  végre.  A  Megyei 
Önkormányzat  e döntéseinek meghozatala  előtt  legalább 15 nappal tájékoztatja  erről  a 
Városi Önkormányzatot.

18. A  Városi  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  intézmény  fejlesztését  szolgáló  különböző 
pályázatokhoz  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulást  a  Megyei  Önkormányzat  által  kért 
határidőre megadja.

19. A  jelen  megállapodás  határozott  időre,  a  Városi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
megbízatásának lejártát követő év július 31-ig szól.

20. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 157.§-a, a közoktatásról 
szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  tv. 
valamint más szakmai jogszabályok az irányadók.

21. Megállapodó  önkormányzatok  a  megállapodásból  eredő  vitás  kérdéseket  elsősorban 
egymás  között  tisztázzák,  ennek  eredménytelensége  esetén  jogvitájuk  rendezésére  a 
Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

22. Jelen  megállapodást  a  Bács-Kiskun  megye  Közgyűlése  …../2011.(…..)  Kgy.  sz. 
határozatával, Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 161/2011. Kth. 
sz. határozatával jóváhagyta.

23. A jóváhagyást követően a megállapodó önkormányzatok képviselőiket felhatalmazzák a 
megállapodás aláírására.

Kiskunhalas, 2011. június Kecskemét, 2011. június

Gyovai István
polgármester

Bányai Gábor
megyei közgyűlés elnöke

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

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető,
Bányai Gábor  BKMÖ elnöke

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

19 Új napirendi pont 18:53:52 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: „Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas  településeket  összekötő  
közlekedésbiztonsági kerékpárút” fenntartásáról megállapodás megkötése

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:54:22 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 464 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:54:38
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 100,00% 73,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 11 100.00% 73,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 4  26,67%
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Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

162/2011. Kth.
„Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas  településeket  összekötő  közlekedésbiztonsági 
kerékpárút” fenntartásáról megállapodás megkötése

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megállapodást  köt  a  Halasi  
Többcélú  Kistérségi  Társulással  a  ”Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas  településeket  
összekötő  közlekedésbiztonsági  kerékpárút”  5  éves  fenntartásáról  az  előterjesztés 
mellékletében meghatározottak szerint.

Határidő: 2011. október 18.
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető
Csernák Lajos kistérségi irodavezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

20 Új napirendi pont 18:54:48 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A  Dél-alföldi  régió Ivóvízminőség-javító Program  „Mindennapi vizünk” 
Önkormányzati Társulás ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 18:55:37 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Benyújthatják azt a pályázatot, ami Kiskunhalas városában több, mint 1 milliárd Ft értékű  
beruházás  keretében  az  ivóvízminőséget  fogja  javítani  reményeik  szerint.  Észrevétel  nem 
lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 No: 465 
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Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:56:09
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 100,00% 73,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 11 100.00% 73,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 4  26,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

163/2011. Kth.
A  Dél-alföldi  régió  Ivóvízminőség-javító  Program  „Mindennapi  vizünk”  Önkormányzati  
Társulás ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  „Mindennapi  vizünk” 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  KEOP-1.3.0  kódszámú  pályázathoz 
benyújtandó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát. Felhatalmazza a társulási tanácsba 
delegált személyt a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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164/2011. Kth.
A  Dél-alföldi  régió  Ivóvízminőség-javító  Program  „Mindennapi  vizünk”  Önkormányzati  
Társulás ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat

H a t á r o z a t 

1.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy a „Mindennapi 
vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és
Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség - javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú
pályázati konstrukció második fordulójára nettó 3 147 767 985 Ft beruházási összeggel.
(Támogatási hányad: 87,0%)

2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.

3. A Képviselő – testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 412 047 083 Ft
önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az  
alábbi táblázat szerint. (Önrész: 13,0 %)

Település Önrész összesen 
(Ft)

Önerő Alap 
támogatás (Ft)

Önkormányzati  
saját forrás (Ft)

Bácsszőlős 20 012 307 Ft 15 436 091 Ft 4 576 216 Ft
Csikéria 18 079 225 Ft 15 367 341 Ft 2 711 884 Ft
Kisszállás 31 763 731 Ft 22 896 698 Ft 8 867 033 Ft
Kunfehértó 34 808 752 Ft 26 106 565 Ft 8 702 187 Ft
Rém 18 040 748 Ft 15 334 636 Ft 2 706 112 Ft
Tompa 35 296 439 Ft 26 472 329 Ft 8 824 110 Ft
Móricgát 8 127 893 Ft 6 095 920 Ft 2 031 973 Ft
Kiskunmajsa  (Bodoglár  -  
Tajó)

9 874 768 Ft 7 406 076 Ft 2 468 692 Ft

Kiskunhalas 152 015 960 Ft 113 664 683 Ft 38 351 277 Ft
Harkakötöny 16 194 243 Ft 12 145 682 Ft 4 048 561 Ft
Borota 16 036 178 Ft 13 630 751 Ft 2 405 427 Ft
Kelebia 24 703 404 Ft 18 527 553 Ft 6 175 851 Ft
Kéleshalom 10 558 159 Ft 8 974 435 Ft 1 583 724 Ft
Jászszentlászló 16 535 276 Ft 12 366 728 Ft 4 168548 Ft
Összesen 412 047 083Ft 314 425 488 Ft 97 621 595 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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165/2011. Kth.
A  Dél-alföldi  régió  Ivóvízminőség-javító  Program  „Mindennapi  vizünk”  Önkormányzati  
Társulás ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség 
–  javító  Önkormányzati  Társulás  KEOP  1.3.0  pályázatának  sikeres  elbírálása  esetén  az  
alábbi feltételeket írja elő:

a) A támogatási szerződés aláírása előtt a képviselő - testület ismételt tájékoztatást kér.

b)  A  tájékoztató  térjen  ki  a  pályázat  tényleges,  valós  tartalmára,  és  a  pályázati  önrész  
mértékére.

c)  A  részletes  tájékoztatás  után  hatalmazza  fel  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés 
aláírására.

Határidő: pályázat elbírálása utáni soron következő testületi ülés
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

21 Új napirendi pont 18:56:15 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A  Szarvas  Kft.  Kiskunhalason végzett  helyi  buszközlekedés  szolgáltatás  
éves tevékenységéről szóló beszámolója

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Soltész Gergely környezetvédelmi referens:

Az előterjesztés  késői  időpontjára tekintettel  Weiszhaupt  úr  jelezte  távollétét.  Amennyiben  
szakmai kérdés merül fel, arra válaszol. Ha ő nem tud rá válaszolni, akkor haladéktalanul  
továbbítják. 

Kérdések 18:57:07 

Hozzászólások 
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Máté Lajos  képviselő: 

Emlékeznek  arra,  hogy  az  előző  képviselő-testület  idején  döntött  a  város  úgy,  hogy 
megszervezik a helyi közlekedést. Akkor elég nagy háború után választották ezt a szolgáltatót,  
aki  létesített  7  munkahelyet.  Döbbenetesen  alacsony  jegyárakkal  fuvarozza  elsősorban  a 
nyugdíjasokat és diákokat,  de a felnőtt  jegyek is messze alacsonyabbak,  mint a Budapesti  
Közlekedési Vállalat Zrt.-jé. Ilyen szinten ugyanolyan komoly gond fenntartani a közlekedést.  
Akkor elsősorban a szocialista oldalról nagy támadások érték a Fidesz frakciót, hogy ezt a  
szolgáltatót  választották.  Ők igazából Keller László feljelentésügyi  államtitkár  biatorbágyi 
cégét szerették volna 800-900 Ft-os bérleti díjakkal. Ebből az előterjesztésből egyértelműen  
látják, hogy nagyon jól sikerült a szolgáltató választás, mert rugalmas és amilyen igénye van  
a városnak, azt igen jó színvonalon teljesíti, úgy hogy közben helyi embereket alkalmaz és 7 
családnak ad kenyeret.

Gyovai István polgármester:

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

 No: 466 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2011.jún.:27 18:59:20
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 100,00% 73,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 11 100.00% 73,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 4  26,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 
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166/2011. Kth.
A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedés szolgáltatás éves tevékenységéről  
szóló beszámolója

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Szarvas 
Kft., kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2011. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Szarvas Kft. 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 112.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Rövid  szünetet  tartanának,  amíg  a  Halas  Televízió  átszerel  a  híradóra.  Ezt  követően  
folytatják tovább a képviselő-testületi ülést, köszöni mindenki türelmét. 

Szünet be 19:00:50 

Szünet ki 19:13:25 

22 Új napirendi pont 19:13:33 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004 azonosítójelű „A települési szilárdhulladék  
mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési  
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás 
megadása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Kérdések 19:14:51 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat  
elfogadását. 
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 No: 467 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Távol
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.jún.:27 19:15:10
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: 

167/2011. Kth.
A  KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004  azonosítójelű  „A  települési  szilárdhulladék  mechanikai-
biológiai  stabilizálásra  szolgáló  rendszer  kialakítása  a  Homokhátsági  Települési  
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás 
megadása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva, a 
„Települési  szilárdhulladék  mechanikai-biológiai  stabilizálására  szolgáló  rendszer  
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú,  KEOP-
7.1.1.1/09-2009-0004  jelű  projekthez  kapcsolódóan  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  az  
Önkormányzat tulajdonát képező, Kiskunhalas 0995/12 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló MBH  
kezelő telep megvalósításához.

A tulajdonosi hozzájárulást Csongrád Város Önkormányzata kérésére, a KEOP-7.1.1.1/09-
2009-0004 jelű projekthez kapcsolódó engedélyeztetési  eljárások lefolytatásához adta meg  
Kiskunhalas Város Önkormányzata. 

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

Soltész Gergely környezetvédelmi referens általa:
Csongrád Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

23 Új napirendi pont 19:15:17 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tájékoztató a 41. CSI * lovasverseny lebonyolításáról

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:
 
A  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Gazdasági  Bizottság  ülésén  még  felmerült  egy  kérés.  A  
költségekről szóló részletes kimutatás a bizottsági tagok részére eljut. 
Szeretné  megköszönni  a  támogatást  a  tavalyi  év  végén  és  az  idei  év  költségvetésénél.  
Lehetőséget  adtak  arra,  hogy  a  halasi  lovas  társadalom  ismét  egy  lovasünnepet  
szervezhessen. A résztvevők véleménye pozitív volt. Az eső közbeszólt sajnos, de bízik benne,  
hogy jövőre is sor kerül rá és akkor ragyogó napsütésben tudják megszervezni. 

Nagy Róbert  képviselő:

A bizottság tagjai közül többekben megfogalmazódott az a kérdés, hogy a kiadási oldalon 
szereplő összegek közül a verseny díjazása után a második legnagyobb összeg az ún. egyéb 
kiadás,  amibe  mindent  bele  lehet  rakni.  Sajnálja,  hogy  a  szervezők  az  egyéb  kiadások  
kimutatását nem tudták mindeddig prezentálni.
Az lett volna jó, ha már sokkal hamarabb eljutott volna hozzájuk. Az lenne a legtisztább, ha itt  
lenne előttük az asztalon.

Kérdések 19:17:36 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Az  SZMSZ  szerint  az  érdemi  döntést  nem  igénylő  tájékoztatóról  határozatot  nem  hoz  a 
képviselő-testület. Ilyen értelemben döntést nem igényel a kérdés. 

24 Új napirendi pont 19:17:45 

84



24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Ingatlancsere elutasítása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 19:18:12 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 468 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Távol
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.jún.:27 19:18:29
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: 

168/2011. Kth.
Ingatlancsere elutasítása
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H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület nem kívánja elcserélni a Ady Endre u. 2. szám alatti, 3664/A/1 hrsz-ú  
lakást a  Bükkönyös u. 3. szám alatti ingatlan 8/12 tulajdoni hányadára.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt. általa:
kérelmezők

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

25 Új napirendi pont 19:18:37 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Épület helyi védettségének fenntartása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.

Kérdések 19:19:09 

Hozzászólások 

Fülöp Róbert  képviselő:

Sajnálja, hogy az előterjesztéshez nem csatolták a levelet,  amit ő kapott ebben az ügyben.  
Ebben le van írva az, hogy az épület kapott egy felújítást az utóbbi az időben, de nem sikerült  
túl jól. Az a fajta beázás, ami előtte volt, most is fennáll. Úgy tűnik, hogy az állapota nem 
fenntartható a család jelen anyagi körülményei között.  Nem nagyon tudják ebben a védett  
státuszban abban a formában megtartani, hogy a városnak egy ékköve legyen.  Véleménye 
szerint ez a fajta védelem erről szólna. Ezt gyakorlatilag kiveszik ebből a körből. Egy olyan  
dolgot  fognak  fenntartani,  ha  így  hagyják,  ami  nem  biztos,  hogy  szép  lesz  és  mutatós.  
Véleménye szerint nem kellene ezt támogatni. 

Gyovai István polgármester:

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

 No: 469 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
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Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Tart. Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 19:20:57
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 11 78,57% 73,33%
Nem 2 14,29% 13,33%
Tartózkodik 1 7,14% 6,67%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

169/2011. Kth.
Épület helyi védettségének fenntartása

H a t á r o z a t 

A Képviselő-testület a Szathmáry Sándor u. 3. szám, 87 hrsz alatti épület 1. kategóriás helyi  
védettségét nem szünteti meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész
Vanyiska Klára, Kiskunhalas, Szathmáry S. u. 3.
Fülöp Róbert , Kiskunhalas, Kossuth u. 27/C.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

26 Új napirendi pont 19:21:11 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.

Gyovai István polgármester:

A képviselő-testület döntés nélkül tudomásul veszi a tájékoztatót. 

Kérdések 19:21:48 

Hozzászólások 

27 Új napirendi pont 19:22:07 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A „Duna és Tisza Ölelésében” Európai Területi  Társulás alapításában  
való részvétel

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Barta József városfejlesztési osztályvezető:

Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke még a mai napon küldött egy  
egyszerűsített  határozati  javaslatot.  Nem  annyira  konkrét  lehetőségeket  ad.  Szó  szerint 
ismerteti. „Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Duna 
és  Tisza  Ölelésében”  Európai  Területi  Társulás  létrehozására  vonatkozó  
szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és egyet ért a „Duna és Tisza Ölelésében” Európai  
Területi  Társulás  alapításában  való  részvételi  szándékkal.  Kiskunhalas  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  folytasson 
egyeztetéseket  az  ETT  létrehozásáról  szóló  egyezménytervezetről  és  az  alapszabály-
tervezetről.” 
A  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzattól  indult  ez  a  lehetőség.  Kb.  240-260  millió  euró 
elköltésének, nagy területen való elosztásában való részvételre ad lehetőséget. A személyes 
tájékoztatón Bányai Gábor elnök azt mondta, hogy ehhez az önkormányzatoknak a később 
kialakult  alapszabály  tervezet  alapján  egy  teljesen  jelképes  összegű  hozzájárulást  kell  
tenniük.  Ez  lakosonként  1  Ft  lesz.  Kb.  30.000  Ft  hozzájárulást  kell  az  önkormányzatnak 
hozzátennie,  hogy  részt  vehessen  ebben  a  pályázatban.  Ebben  benne  van  akár  vasút,  út,  
infrastruktúra, illetve nagyobb térségeket átfogó ipari fejlesztések lehetősége is. 

Kérdések 19:24:42 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Barta  József  városfejlesztési  osztályvezető  által  felolvasott  határozati  javaslatot  tekinti  
mértékadónak. 
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További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek Barta József 
városfejlesztési osztályvezető által fentebb ismertetett határozati javaslat elfogadását. 

 No: 470 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................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.jún.:27 19:25:22
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: 

170/2011. Kth.
A „Duna és Tisza Ölelésében” Európai Területi Társulás alapításában való részvétel

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Duna és Tisza 
Ölelésében” Európai Területi Társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló 
előterjesztést  és  egyet  ért  a  „Duna  és  Tisza  Ölelésében”  Európai  Területi  Társulás  
alapításában való részvételi  szándékkal.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az ETT létrehozásáról 
szóló egyezménytervezetről és az alapszabály-tervezetről.

Határidő: 2011. július 8.
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József városfejlesztési osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

28 Új napirendi pont 19:25:29 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Bibó István Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola átadása 
többcélú kistérségi társulás részére kapcsolatos szándéknyilatkozat

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Gyovai István polgármester:

Az Intézkedési Tervnél az ezzel kapcsolatos megfogalmazást már pontosították. Emiatt ő is  
pontosítaná a határozati javaslatot,  miszerint a képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz  
arra, hogy megvizsgálja a Bibó István Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola  
kistérségi működtetését. A 2. pont változatlanul maradna. 
Bizottságok  nem  tárgyalták,  mert  az  elmúlt  napokban  történtek  az  ezzel  kapcsolatos  
tárgyalások  több  önkormányzat  részvételével.  Tudomása  szerint  a  múlt  héten  Kelebia  
képviselő-testületének  hasonló  értelmű  döntése  megszületett.  Szándékukat  nyilvánították.  
Ezekben az órákban folyik Kisszálláson is a testületi ülés, ahol bíznak benne, hogy hasonló  
határozat  születik.  Kunfehértó  volt  még  egyértelműen  érdeklődő  ebben  a  kérdésben.  Ott  
tegnap született választási eredmény. Ennek következtében még nem döntésképes a képviselő-
testület.  Pillanatnyilag  három  településről  beszélnek.  Véleménye  szerint  érdemes 
megvizsgálni  a  kérdést.  Most  mindössze  arról  születik  döntés,  hogy  szándéknyilatkozatot  
tesznek  ennek  a  kérdésnek  a  megvizsgálására,  illetve  a  júliusi  testületi  ülésre  való 
visszahozatalra. 

Kérdések 19:27:41 

Jerémiás Béláné képviselő:

Ha a kistérséghez akarják adni ezt a két középiskolát, akkor miért nem adták annak idején a 
megyének, amikor még lehetőség volt rá?

Aradszky Lászlóné képviselő: 

Vannak-e előzetes költségszámítások? Lehet-e megtakarítani ezzel valamit? A működtetéshez  
nem kell ugyanannyi pénzt adniuk, ha kistérségi működtetésbe kerül?

Máté Lajos  képviselő: 

Ahogy  a  kórház  működtetésénél  több  alkalommal  próbálkoztak  a  környező  települések  
önkormányzataitól is kérni hozzájárulást, az oktatásnál is ugyanez van. Kiskunhalas közel 50-
60 %-ot hozzátesz a középiskolák finanszírozásához az állami normatíva mellett. Ugyanakkor  
nemcsak kiskunhalasi  diákok járnak ezekbe az intézményekbe.  Ha azt  mondják valamelyik  
településnek, hogy idejár a diákja és tegye hozzá azt az összeget, amit Kiskunhalas is befizet,  
akkor elküldik őket. Nem hajlandók felajánlani ilyen célra.
Úgy tárgyalnak-e ezekkel az önkormányzatokkal, akik együttműködésüket fejezik ki, hogyha 
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egy kelebiai diák jár a Bibó István Gimnáziumba, akkor ők is tegyenek hozzá, mert ez így fair.  
Ezt ilyen alapon lehet elképzelni. Kormányzati szinten több alkalommal is bejelentették, hogy 
elsősorban a középiskolai oktatást állami kézbe veszik. A mostani városvezető frakció olyan  
messze  áll  a  kormányzati  köröktől,  szándékoktól,  hogy  véleménye  szerint  „sötétben  
csapkodnak”.  Ez  a  közeljövőben  elhatározásra  kerülő  elképzelésekkel  gyökeresen 
szembemegy. 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető:

Nem  ők  találják  ki  ezt  a  módszert.  Baja  15  településsel  köti  a  megállapodását  és  4 
középiskoláját  viszi  be  egy  ilyen  rendszerbe.  A  4  szakközépiskoláját  egy  ilyen  egységes  
középiskolai rendszerbe viszi be. Ez azt jelenti, hogy a környező települések óvodáit, illetve 
általános  iskoláit  ehhez  a  négy  középiskolához  csatolja  és  így  létrehozzák  az  egységes 
középiskolát. Ez azért jó Bajának és ahol ezt meglépik, mert plusz normatívával jár. A bejáró  
tanulók  után 100 ezer Ft  normatíva jár.  A települések  is  plusz  normatívához jutnak,  ami  
látszik a táblázatból, ezért nekik is megéri,  hogy belépjenek egy ilyen rendszerbe. Vannak 
dolgok, amelyeket meg kell vizsgálni. Meg kell nézni, hogy milyen kiadási oldala van ennek.  
Nem sok idejük van, július 29-ig lehet meglépni. Baja előttük tart. Meg kell vizsgálni, hogy mi 
az, amit nyernek, és mit veszítenek. Nagyon szűkös az idő. Ezt kellene kidolgozni. Hasonlít ez  
a  kiskőrösi  rendszerhez.  Ott  egy  nagy  iskolát  hoztak  létre.  A  bajai  rendszer  annyiban 
különbözik, hogy nem egyet, hanem több intézményt hoznak létre. Itt vagy egy középiskolát  
lenne érdemes megnézni, hogy mit jelent ha hozzácsatolnak a térségből egy általános iskolát  
és egy óvodát. A táblázatból az is látszik, hogy három település esetében van ennek értelme,  
úgy mint Kelebia, Kisszállás és Kunfehértó. Ők jutnak hozzá olyan plusz normatívához, ami 
meggondolandó. 10 millió Ft feletti normatívához. 
A kormányzati szándékkal kapcsolatban elmondja, hogy bajaiak dolgozták ki ezt a rendszert  
és kapcsolatban vannak államtitkár asszonnyal és Pokorni Zoltánnal is, akikkel folyamatosan  
egyeztetnek.  Azt  a  választ  kapták,  hogy ez  nem ellentétes  a  kormányzati  szándékokkal.  A  
városi oktatás megerősítése a járási rendszerhez hasonlít és nem biztos, hogy szembe megy a 
2012. vagy 2013. szeptemberétől életbe lépő közoktatási törvénnyel. Nem biztos, de nincs még 
kidolgozva.  A  normatíva  egy  tanévre  biztos.  Ez  nem egy  hosszú  távú  dolog,  egy  tanévet  
látnak.  Ha 2012-ben lesz  új  közoktatási  törvény,  akkor  ennek  valószínűleg  nem lesz  már 
semmi értelme. Meg kell vizsgálni, hogy milyen kiadási vonzata van az egésznek. 

Gyovai István polgármester:

Néhány szót már fordítottak  ezen a testületi  ülésen a megyének való átadás kérdésére.  A 
megyének való átadás legalább 1-1,5 éves folyamat.  Nem győzi elmondani, hogy a megye 
álláspontja szerint az átadás időpontjáig minden olyan takarékossági intézkedést  meg kell  
tenni, ami a megye jelenlegi finanszírozási lehetőségeit lehetővé teszi. Ezt mindenki nagyon  
jól  tudja.  Az  állami  normatívákhoz  a  megye  esetében  15-20  %-os  hozzájárulás  van. 
Kiskunhalas esetében ez lényegesen kevesebb, ami nem azt jelenti, hogy nem ez a céljuk, de  
az átadás pillanatáig lefutó időszakban Kiskunhalasnak éppúgy végre kell hajtania minden  
ésszerűsítést,  mint  egyébként  is.  Maguk  is  megpróbálják  azt  megtenni.  A  kormányzati  
elképzelésekről annyi tudásuk van, mint Máté Lajos képviselőnek. Ahogy hallotta, a szakértők  
kapcsolatban  állnak  a  Pokorni  úr  által  képviselt  oktatási  kabinettel.  A  kormányzati  
elképzelésekhez messze próbálnak alkalmazkodni, mint ahogy teszi ezt egy fideszes vezetésű  
önkormányzat,  Baja  is,  akik  egy  lépéssel  előttük  tartanak.  Az  ő  tapasztalataikon,  az  ő 
munkájukon alapul ez az elképzelés. 
Nem alapvetően a működési költségek lefaragása a pillanatnyi motívum ebben a projektben.  
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Alapvetően,  ahogy  az  előterjesztésből  is  látható,  a  kistérségi  normatívák  igénylése  az  
alapszempont. Természeten emellett a költségek csökkentése is majd szempont lesz. Teljesen 
egyértelmű, valamennyi önkormányzat részéről ez az igény. A kistérségi normatíva viszont a 
két említett település esetében valahol 34-35 millió Ft-ot, Kiskunhalas esetében 58 millió Ft-
ot  jelent.  Itt  tér  vissza  arra,  amit  Máté  Lajos  képviselő  felvetett,  hogy  egyes  
önkormányzatokkal úgy kellene megállapodást kötni, hogy a bejáró diákok után valamilyen  
hozzájárulást  fizessenek.  Ez  kivitelezhetetlen  az  elmúlt  hónapok  tapasztalatai  alapján,  
nemcsak  ebben,  hanem sok  más  kérdésben is.  Ha nemcsak  városi,  hanem határokon túli  
feladatokat is ellát a város, legritkább esetben járulnak hozzá a környező önkormányzatok.  
Várhatóan  ez  így  is  történik.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  nem  térségi  feladatok  
vonatkozásában  a  személyi  jövedelemadó  (továbbiakban:  szja)  befizetésekből  kap  vissza 
támogatást  ilyen  célokra.  Ez  azt  jelenti,  ha  nem  is  közvetlenül  az  önkormányzatoktól,  a  
Kormánytól  kapja  azt  a  támogatást,  ami  a  határokon  túli  feladatok  finanszírozására 
vonatkozik.  Ebben az esetben probléma is, ugyanis a kistérségi normatíva összegét, az 58 
millió Ft-ot, ami még a teljes létszámot veszi figyelembe, jelentősen csökkenti is. A meg nem  
kapott  szja-t  jelenti.  Ez azt  jelenti,  hogy az 58 millió  Ft-ból várhatóan mindössze néhány 
millió forint marad meg Kiskunhalas városánál. Az előzetes tárgyalások alkalmával jelezte a  
polgármestereknek,  hogy  Kiskunhalas  egyszerű  eleganciából  nem  fog  ebbe  a  társulásba 
belépni.  A  részükről  igényelhető  többletnormatívát  kezdeményezik  megosztani  azért,  hogy  
Kiskunhalas is részesüljön ebből. A szándéknyilatkozat arra vonatkozik, hogy az ilyen fajta  
tárgyalások induljanak meg és a következő hetekben egyértelműen láthatóvá váljon, hogy ki  
milyen szándékkal kíván ebbe belépni. Véleménye szerint két héten belül egyértelművé kell  
válnia,  hogy  az  említett  önkormányzatok  hogyan  hajlandóak  megosztani  ezt  a 
többletnormatívát. A következő testületi ülésen döntés kérdése lesz, hogy Kiskunhalas városa 
létre kívánja-e hozni ezt a társulást. 

Jekő Attila  képviselő: 

Nem átadás-átvételről van szó, hiszen ott nincs mérlegelési jogkör. A megyénél lehetett volna,  
hogy átvegye. Itt egy teljesen más dologról van szó. Közös szándéknak kell megtestesülnie a  
kistérség bizonyos települései  között,  hogy az oktatási  rendszerük teljes  egészét,  vagy egy 
részét közösen üzemeltessék. Az egészre példa Kiskőrös és Baja, de vannak példák arra is,  
hogy nem az egészet szervezték át. Valami ilyesmire készülnek most, ami nem ördögtől való,  
mert minden lehetőséget meg kell nézni. Nagyon fontos a közös szándék. Hiába mondják ők  
azt, hogy ez 30 millió Ft és majd elosztják valahogy maguk között. Amíg a többi település  
szándékát  nem látják,  addig  nem igazán  kell  érdemben  foglalkozniuk  ezzel.  Tudja,  hogy 
sürgeti őket a határidő, mert tudomása szerint július végéig van lehetőség ezt eldönteni, de ő 
akkor is óvatosabb lenne. Addig ódzkodna a konkrét lépések megtételétől, amíg nem látják,  
hogy  vannak-e  partnereik  és  megtudnak-e  velük  egyezni.  Nem  olyan  egyszerű  dolog  
létrehozni  egy ilyen kistérségi  intézményt  és egy év után,  ha más a kormányzati  szándék,  
szétszedik. Nem hiszi, hogy a kisebb önkormányzatok is olyan könnyen, rugalmasan vennék  
ezt  a  kérdést.  Az  ellen  semmi  kifogása,  hogy  szándékukat  fejezzék  ki,  főleg  a  módosított  
verzióval,  de a  2.  pontot  kivenné.  Az  a módosító  indítványa,  hogy a 2.  pontot  vegyék ki.  
Fejezzék  ki  szándékukat,  hozzák  meg hasonló  szándéknyilatkozatukat  az  önkormányzatok,  
akikkel partnerségre akarnak lépni és induljanak el az egyeztető tárgyalások. Ha ennek van  
konklúziója  határidőn  belül,  akkor  semmi  akadálya,  hogy  a  polgármester  a  rendkívüli  
testületi ülés elé terjessze. Nem látja sok értelmét konkrét lépések megtételének, amíg nem 
tudják,  hogy jön-e velük valaki.  Tudomása szerint  nem osztatlan siker ez a kistelepülések  
körében. 
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Gyovai István polgármester:

A  2.  pont  arról  szól,  hogy  a  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt  az  átadás-átvételhez  
szükséges intézkedések előkészítésére és az erről szóló döntés beterjesztésére legkésőbb 2011.  
júliusi rendkívül képviselő-testületi ülésre. 
Ennek a határideje valóban július 29. A kistérség szabályozását illetően ez az időpont, amikor  
oktatással kapcsolatos társulás, vagy bármilyen átszerveződés megvalósulhat. Ez az időpont,  
amikor  az  érintett  önkormányzatoknak  egyértelmű  döntés  kell  hozni  erről  a  kérdésről.  
Véleménye  szerint  az  átadás-átvételéhez  szükséges  intézkedések  előkészítéséhez  nem 
feltétlenül  szükséges.  Elő  lesz  készítve  olyan  szintig,  amilyen  szintig  a  testületi  döntés  
meghozható. Ha pozitív a testületi döntés jövő hónap végén, akkor ezt követően jönnek azok a  
lépések,  amelyek  a konkrét  intézkedéseket  jelentik.  Ilyen  tekintetben  elfogadja  a módosító 
indítványt. Ez arról szólt végülis. Teljesen egyértelmű, hogy a szándéknyilatkozatban benne  
kell legyen a júliusi testületi ülés, mint határidő. 

Hozzászólások 

Máté Lajos  képviselő: 

Látták a szociális intézményeknél is. Ez egy korábbi szocialista elképzelés volt. Lehet, hogy  
most más szerkezetű és jogkörű járások irányába kíván elmozdulni  a Fidesz.  A kistérségi  
társulásokat  magasabb  normatívával  próbálták  ösztönözni.  Ez  volt  a  mézesmadzag.  
„Országos bajnokok” akartak lenni, ahogy a HospInvest Zrt. esetében is országos precedenst  
teremtettek.  Az  egyesített  szociális  intézmény  esetében  is  ők  csinálták  először  véleménye 
szerint. Örömmel hallja, hogy ezt nem Kiskunhalas kísérletezné ki, bár az első gondolata az 
volt.  Azt  azért  látta,  hogy  ez  mindig  a  demokráciát  csorbította.  Valahányszor  bármilyen  
előterjesztés volt, mindig úgy jött ide, hogy az összes többi már megszavazta és egy betűt sem 
lehet megváltoztatni. Semmi dolguk, mint hogy mindig megszavazzák a pénzt. Akárhányszor 
küszködtek azzal, hogy mennyit adjanak az egyesített szociális intézménynek, mindig az volt a  
válasz, hogy annyit, amennyit korábban. Semmivel nem lettek előrébb. 
Ők azt fogalmazták meg, hogy amennyivel a plusz normatívából jobban jön ki a város, azt  
próbálják kivenni belőle, de nem nagyon sikerült. Minden alkalommal ugyanazt az összeget  
oda kellett adni. Azt látta, hogy olyan sokra nem mentek vele. 
A szociális  intézménynél  is  voltak  munkahelyek  és gyakorlatilag  olyan feltételekkel  voltak  
hajlandók  belépni  ebbe,  amivel  stabilizálták  az  ottani  munkahelyeket.  Ahogy  Jekő  Attila  
képviselő is mondta,  nem látja az érdekeltségüket  a kistelepüléseknek.  Látni,  hogy nem is  
ebbe az irányba akar haladni az ország vezetése. Lehet, hogy Baja azt az információt kapta,  
hogy jó lesz, de ő még nagyobb bajban van, mint Kiskunhalas és azért kísérletezik mindenféle  
okos  dologgal.  Az  sem mindegy,  hogy  az  önkormányzatnak  és  a  környező  településeknek  
milyen a viszonya. Rendszerint egy városi vezető a környező települések vezetője, amit kitalál,  
azt  mondja  a  többi  is.  Nem  tudja,  hogy  ugyanez-e  a  helyzet  a  kiskunhalasi  kistérség 
környékén  is  és  valóban  sikerül-e  a  környező  települések  olyan  egyöntetű  támogatását  
megszerezni, amire szükség lenne. 

Jekő Attila  képviselő: 

Határidőt azért nem tenne bele, mert nem szeretne senkit kellemetlen helyzetbe hozni. Ha nem 
ebbe az  irányba mennek,  akkor  lesz  egy határozatuk,  ami a Jegyző Asszonynak szab egy 
határidőt, közben a kistelepülések pedig nem is akarják ezt. Elég furcsa helyzet lenne, ha nem 
tudnák teljesíteni a határidőt nem a saját akaratuk miatt, hanem mert a többi település nem 

93



lesz  ebben partner.  Véleménye  szerint  ez  nem egy  jó  megoldás.  Senkinek  sincs  pénze  és  
mindenki próbál valamit kitalálni. A szociális intézménynél tudomása szerint három település  
közel  20  millió  Ft-tal  tartozik.  Általában  mindig  Kiskunhalas  oldja  meg  a  likviditási  
problémákat.  Nem biztos abban, hogy ez annyira jó modell.  Minden egyes,  vagy második 
társulási ülésen előjön az, hogy nem is biztos, hogy jó megoldás a kistelepülések számára. 
Vitatkozna Máté Lajos képviselő hozzászólásában elmondottakkal. Kiskunhalasnak, mivel ők 
a legnagyobbak,  nekik  jó.  A kistelepülések  azt  gondolják,  hogy nekik  nem annyira,  se  ez  
rendszeresen előjön. Ezért mondta, hogyha nincsen szándék az ő részükről és ezt nem erősítik  
meg testületi szinten, mert a polgármesterek ugyanúgy kötve vannak, akkor ezzel a kérdéssel  
nem  is  kell  egész  egyszerűen  tovább  foglalkozni.  Teljesen  mindegy,  hogy  a  Jegyző  
Asszonynak, vagy a Művelődési Osztálynak milyen határidőt adnak. Először azt kell  látni,  
hogy ebbe a konstrukcióba a többi testület  be akar-e szállni.  Ha igen,  akkor a következő  
kistérségi  tanácsi  ülésre  vissza  kell  vinni.  Ha  5  település  benne  van,  meghozták  a  
szándéknyilatkozatot, akkor indulhat először egy polgármesteri egyeztetés és abból készülhet  
egy  előterjesztés,  amit  minden  egyes  önkormányzat  elfogad.  Nem hiszi,  hogy  nekik  előre 
kellene  rohanni.  Az  egyeztető  folyamatát  tartsák  be.  Tudja,  hogy  nyár  van  és  szorít  a  
határidő, de ha azt akarják, hogy legyen belőle valami, akkor ezt tartsák be, valamint nekik is  
látni kell, hogy van-e ennek értelme. Nehogy az legyen, hogy a rövid távú érdekek miatt a 
középiskoláik közül valamelyik is megsínyli. 
Véleménye szerint az határozati javaslat 1. pontját fogadják el, de felesleges bele határidőt  
tenni. 

Gyovai István polgármester:

Az 1. pont az először megfogalmazottak alapján úgy szóljon, hogy a kistérségi működtetést  
vizsgálja  meg  az  önkormányzat,  vizsgálja  meg  a  képviselő-testület,  jobban  mondva 
szándéknyilatkozatot tesz. 
Jekő Attila képviselő módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát, miszerint a 2. pont 
elhagyásra kerüljön.

 No: 471 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart. Aradszky Lászlóné.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Tart. Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 19:50:18
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 10 66,66% 66,66%
Nem 1 6,67% 6,67%
Tartózkodik 4 26,67% 26,67%

Szavazott 15 100.00% 100,00%
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Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget. 
A határozati javaslat 1. pontjáról kéri a képviselők szavazatát,  miszerint az önkormányzat 
szándéknyilatkozatot tesz. 

 No: 472 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
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.......................................Tart. Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Tart. Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Nem
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2011.jún.:27 19:50:39
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

171/2011. Kth.
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A  Bibó  István  Gimnázium  és  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  átadása  többcélú  
kistérségi társulás részére kapcsolatos szándéknyilatkozat

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a  Bibó  István 
Gimnázium  és  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Szakközépiskola  átadásának  lehetőségét  a  többcélú 
kistérségi társulás részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán humánpolitikai főosztályvezető 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Bibó István Gimnázium igazgatója,
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgatója

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:

Ez egy fantasztikus fejlemény. Lehet, hogy valaki valamit rosszul értelmezett. 

29 Új napirendi pont 19:51:12 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Sportegyesületek támogatása

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

A testületi ülés előtt kapta meg valamennyi képviselő az előterjesztést. Azért most, mert az 
elmúlt hét utolsó napjaiban került sor egy megbeszélésre a női kézilabda egyesület elnökével  
és a férfi utánpótlás kézilabda sportegyesület vezetőjével. A labdarúgó klub korábban kereste 
meg a városvezetést és a képviselő-testületet, hogy segítsék őket anyagilag. Az eddig években,  
talán az 1990-ben tartott önkormányzati választások óta a támogatások úgy zajlottak, hogy 
ami fontos volt,  az megnevezésre került.  Az idei  évben a szűkös anyagi lehetőségek miatt  
valamennyi  sporttámogatás  összevonásra  került  és  egy  összegben  jelenik  meg  az  idei  
költségvetésben,  10 millió  Ft-os  összeggel.  A  női  kézilabda,  a  labdarúgás támogatása  és  
korábban benne  volt  a  sakk  is,  mint  kiemelt  sport.  A  férfi  utánpótlás  támogatása  önálló  
sportként kikerült a költségvetésből. Az egyesület vezetői a mellékelt levélben jelezték, hogy 
szeretnék kérni, hogy lehetőség szerint a későbbiekben visszakerüljön a költségvetésbe önálló  
megjelöléssel  és  támogatási  összeggel.  A  nap  folyamán  elfogadták  az  Intézkedési  Tervet,  
amiben  elég  sok  kemény  dolog  került  leírásra.  Vélhetően  valamennyi  önként  vállalt  
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feladatukat és támogatásukat érinteni fogja a jövőben. Ennek tudatában, de mégis az mellett  
készült ez az előterjesztés, hogy a jövő évi költségvetési tervezésnél lehetőség szerint ezek a  
sportegyesületek kerüljenek bele a városi nagy költségvetésbe, illetve készüljön egy több évet 
átfogó együttműködési megállapodás. Még egy pontja van a javaslatnak, hogy az idei, már 
említett 10 millió Ft-os keretből valamilyen összeggel támogassák az egyesületek munkáját.  
Kérték  ezt  azért,  mert  bizonyára  tájékozottak  mindannyian,  hogy  a  női  kézilabda  
sportegyesület az NBI-be szeretne nevezni a jövő szezonban újra. Az utánpótlás nevelés jó  
munkát végzett és a Kiskunhalasi Football Club is a múlthéten tisztújításon esett át. Komoly 
elképzeléseik vannak, de ehhez szükséges egyrészről az önkormányzat anyagi támogatása. Az 
előterjesztésnek  szintén  része,  hogy  az  elvi  támogatásukat  kifejezzék.  Valamennyi  
sportegyesület vezetője arról nyilatkozott, hogy ahhoz, hogy külső támogatókat is segítségül  
tudjanak hívni, általában az első kérdés az, hogy az önkormányzattal kapcsolatban vannak-e  
és  kapnak-e  onnan  támogatást.  Ha  erre  nemleges  a  válasz,  akkor  sok  esetben  nincs  a 
továbbiakban  tárgyalási  alap,  viszont  ha  ez  a  biztató  szó  ott  van,  akkor  nyitottabbak  a  
támogató  személyek  arra,  hogy  egy-egy  közösség  mellé  odaálljanak.  Ennek  ismeretében 
készült  ez  az előterjesztés.  Igyekezett  rövidre fogni  és véleménye szerint,  ami szükséges a  
döntés meghozatalához, az rendelkezésre áll. 

Kérdések 19:55:25 

Hozzászólások 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

A kézilabda klubok elnökei konkrét kérés nyújtottak be a város vezetéséhez és a képviselő-
testülethez,  ami  arról  szól,  hogy  a  nemzeti  bajnokságokban  induló  férfi  és  női  kézilabda 
csapatok egyáltalán el tudjanak indulni a következő szezonban. Az előterjesztés keverék lett,  
mert  a  megyei  bajnokságban  induló  egyéb  sportágak,  mint  a  labdarúgás  is  szerepel.  
Véleménye  szerint  nem  kellene  összekeverni  a  dolgokat.  Külön  előterjesztésként  kellene 
kezelni  ezt  a két,  különböző szinten álló sportágat,  mint a nemzeti  bajnokságban szereplő 
kézilabdásokat,  illetve  a  megyei  ligában  szereplő  egyéb  sportolókat.  A  mai  ülés  
napirendjeként  a  nemzeti  bajnokságban  induló  kézilabdások  további  sorsával  kellene 
foglalkozni.  Természetesen  nemcsak  az  élsportot  kell  a  kiskunhalasi  önkormányzatnak 
támogatnia,  hanem  az  alacsonyabb  osztályokban  szereplő  sportolókat,  vagy  akár  a 
tömegsportot is. Nem az egyéb sportágak ellen akarnak beszélni, hanem azt kívánják, hogy 
tiszta legyen a helyzet. Az eredeti javaslatról döntsenek. 
Láthatólag a város vezetése döntött  arról,  hogy nem csekély  összegű, több millió  forintos 
támogatást fog adni a sportnak, az a koncepció világlik ki előtte, hogy a patrióta koncepció  
győzedelmeskedett.  Egyetért  azzal,  hogy  egy  Kiskunhalas  kaliberű  városnak  fontos,  hogy 
legyen egy NBI-es csapata, függetlenül attól, hogy milyen sportágban szerepel. Az a módosító  
javaslata, hogy a megyei osztályú csapatoknál egy másik előterjesztésben tekintsék át, nekik  
milyen  támogatás  lehetne  adni,  most  csak  a  két  nemzeti  bajnokságban  induló  csapattal  
foglalkozzanak. A konkrét módosító javaslata az lenne, hogy a Kiskunhalasi NKSE részére ne 
a  3,5  millió  Ft-ot,  hanem az  1  millió  Ft-ot  megnövel  összeget,  összesen  4,5  millió  Ft-ot  
adjanak.  A  Kiskunhalasi  UKSC-nek  maradjon  meg  az  1,8  millió  Ft  annak  figyelembe 
vételével, hogy bíznak benne, a következő évben jobb pénzügyi helyzetben lesz a város és az 
összes pénzügyi igény fennmaradó részét teljesíteni tudja. 

Jekő Attila képviselő: 
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Amikor  ez  az  önkormányzat  elkezdte  a  működését,  azt  mondta,  hogy  mind  a  civil  
szervezeteknél,  mind  a  sportegyesületeknél  minél  messzebb  akarta  tartani  a  politikát  a  
döntéshozástól.  Ezt  a  Fidesz  frakció  nehezen  tudta  feldolgozni.  Egy  civil  szervezet  
kuratóriumába nem akartak megválasztott képviselőt beszavazni. Ebből elég nagy politikai  
vihar kerekedett. Úgy van vele, hogy a politikának megvan a helye, nem kell minden egyes  
szintre  befurakodnia,  beférkőznie.  Kialakult  egy  megfelelő  szakmai  grémium, hallották  az 
elnökét,  aki  úgy  gondolja,  hogy  nagyon  jó  irányba  mennek  a  dolgok.  A  bizalmukkal 
megtisztelték őket, hogy a sportkeretet a legjobb tudásuk szerint felosszák a jövőben. Nem érti  
azt a sportszervezeteknél, hogy a támogatási összeg elosztásánál miért akarnak az egyenlők  
között egyenlőbbeket hirdetni és azt mondani, hogy egy-két egyesület és ebből a szempontból  
mindegy, hogy milyen sportot űznek, kiemeltebb a többihez képest. Sok érvet fel lehet hozni,  
azt  is,  hogy  nemzeti  bajnokságban  szerepelnek.  Dr.  Skribanek  Zoltán  képviselőtől  
megkérdezné, hogy ezen a két sportágon kívül van-e tudomása, hogy hány sportoló vesz részt  
mindenféle nemzeti bajnokságban? Az NBI egy sportág csúcsa, ami nem azt jelenti, hogy más  
sportágakban nincsenek a csúcson. Egy Váradi Krisztinát miért nem támogatnak egyedileg,  
aki olimpikon? Egy lovasolimpikont miért nem támogatnak egyénileg?
Nagyon  rossz  felé  mennek  el  véleménye  szerint,  ha  kiragadnak két  egyesületet  és  azokat  
preferálják. Azt mondja, amit eddig is hangoztatott, hogy ezt bízzák a szakmára, sporthoz értő  
emberek,  osszák fel  ezt  a keretet  a legjobb tudásuk szerint.  Ők azt határozzák meg, hogy 
mennyi pénzük van a sportra. Határozzák meg hosszútávon, határozzanak meg elveket,  de 
ilyen  konkrétumok szintjére nem kellene  lemenni.  Innen a következő  lépés  az lenne,  hogy 
megmondják, hogy melyik egyesületnek ki legyen az elnöke, mert csak akkor adnak pénzt, ha 
szimpatikus  az  elnök.  Ez  nagyon  rossz  irány,  ezért  nem  támogatja  ezt  az  előterjesztést.  
Véleménye szerint jó helyen van ott a sporttámogatás, ahol van.

Váradi Krisztián képviselő: 

Csatlakozik  Jekő  Attila  képviselőhöz  abban,  hogy  nem  tudja  támogatni  az  előterjesztést,  
azonban  néhány  más  indokot  is  szeretne  felhozni.  Ha  megnézik  a  határozati  javaslat  2.  
pontját és összeadják ezeket a számokat, akkor 6,3 millió Ft jön ki a 2011. évi költségvetés  
terhére. Eddig kevés szó esett arról, hogy amikor hétfőn tájékoztatták a képviselő-testületet a 
város anyagi helyzetéről és ma zárt ülésen tárgyalták az Intézkedési Tervet, valamint élet-
halál  harcot  folytat  a  város  az  életben  maradásért,  azért  hogy  a  kötelezően  ellátandó  
feladatait, a béreket, juttatásokat ki tudja fizetni, akkor véleménye szerint óriási felelőtlenség  
lenne 6,3 millió Ft-ot erre a célra fordítani. Egészen egyszerű oka van, nem tehetik meg. Az 
előző ciklusban négy éven keresztül az Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság elnöke volt.  
Szoros figyelemmel kísérte gyakorlatilag Kiskunhalas teljes spektrumában a sportéletet. Igen  
közelről ismeri mind a KNKSE, mind az UKSC helyzetét sport- és pénzügyileg. Ismeri azokat  
a körülményeket,  amelyek befolyásolják a működésüket.  Az utolsó utáni pillanatig is kiállt  
ezen egyesületek támogatása mellett az előző ciklusban. Most, mint felelős városvezető, ezt 
nem tudja megtenni. Azért, mert bár a szíve továbbra is ugyanott van és örül annak, hogy a  
KNKSE  az  NBI-ben  szerzett  indulási  lehetőséget,  valamint  az  UKSC  szépen  fejlődik  és  
menetel  előre,  ugyanakkor  felelős  városvezetőként  prioritásokat  állítanak  fel.  Racionális  
okokból a második helyre szorul. Vannak kötelezően ellátandó feladatok és nem kötelezően  
ellátandó támogatás. Neki is többször volt vitája a tekintetben sportvezetőkkel, hogy amikor 
csökkent a támogatás, azt kapta, hogy az önkormányzat szűnteti meg az egyesületeket. Mindig  
elmondta, hogy az önkormányzat nem szűntet meg semmit, mert az önkormányzat nem tart  
fenn egyesületeket,  csak egyesületeket  támogat.  A támogatás annyit  jelent,  hogyha van és  
tudnak adni, akkor segítenek, támogatnak, de nem a város működteti. A KNKSE, UKSC, vagy  
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bármely más egyesület szuverén, teljesen önálló sportegyesület, akinek gondoskodnia kell a  
saját működéséről. Eddig jobban segített az önkormányzat, de sajnos egyre inkább szűkölnek 
a  források.  Ha  az  önkormányzat  egyszer  eljut  odáig,  hogy  nem  tud  adni,  akkor  nem 
mondhatja  azt  az egyesület,  hogy az önkormányzat szűnteti  meg. Az önkormányzat  apadó 
forrásaival  nem  tud  hozzájárulni.  Ha  emellett  az  egyesület  nem  tud  működni,  akkor 
kétségtelen, hogy sajnálatos, de nem hárítható egészében az önkormányzatra, ahogy hallható  
egy-egy interjúban néha. 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester:

Dr. Skribanek Zoltán képviselő hozzászólására reflektálva elmondja, hogy nem kever össze  
semmit semmivel. A Kiskunhalasi Football Club jövőre lesz 100 éves, ami olyan tradíció a 
városban, hogy nem arról kell beszélni milyen osztályba mennek. Néhány évvel ezelőtt ők is  
NBII-ben versenyeztek.  Az  előterjesztés  bevezetőjében  is  említette,  hogy  ezek  a klubok  az 
előző években önálló sorként szerepeltek a költségvetésben. 

Pajor Kálmán képviselő:

Megdöbbenve  hallgatja  a  másik  oldal  érvelését  a  jelenlegi  nehéz  gazdasági  helyzetről.  A 
mostani városvezetés vezette bele a várost ebbe a pénzügyi-gazdasági csőd közeli helyzetbe. 

Gyovai István polgármester:

Ez tévedés. 

Pajor Kálmán képviselő:

Ez  a  válság  közeli  helyzet  a  jelenlegi  városvezetés  nélkül  nem  lenne.  Ezt  többször  
megállapították  és  nem  kell  különösebben  bizonygatni.  Megdöbbenve  hallja  Jekő  Attila  
képviselő rosszallását, hogy helytelen gyakorlatnak tartja, hogy bele akarnak szólni mások 
dolgaiba.  Épp  ő  volt  az  élharcosa  annak,  amikor  a  demokráciát  csorbították  az  SZMSZ 
tárgyalásánál  és  korlátozták  a  hozzászólási  időket,  valamint  megpróbálták  meghatározni,  
hogy egy másik párt kit jelölhet. 
Majd eldöntik a képviselők, hogy a támogatást megelőlegezzék, vagy sem. Nem hiszi, hogy 
ilyen  kiemelt  fontosságú  sportegyesületeknél  ez  ördögtől  való  dolog.  Aki  támogatja,  az  
támogatja, aki nem, az nem, szavazzanak róla. 

Gyovai István polgármester:

Megkéri dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy ismételje meg a módosító indítványát. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

A  határozati  javaslat  2.  pontja  úgy  szólna,  hogy  az  önkormányzat  az  idei,  2011.  évi  
költségvetésből  a  rendelkezésre  álló  sporttámogatási  keret  terhére  biztosít  a  Kiskunhalasi 
NKSE részére 4,5 millió Ft-ot, a Kiskunhalasi UKSC részére 1,8 millió Ft-ot.

Gyovai István polgármester:
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Dr. Skribanek Zoltán fentebb ismertetett módosító indítványáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 473 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly.....................Nem
Halász Balázs......................................Tart. Nagy Péter.....................................Tart.
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.jún.:27 20:09:28
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

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

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

Gyovai István polgármester:

Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget. 
Az eredeti határozati javaslatról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 474 
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Halász Balázs......................................Tart. Nagy Péter.....................................Tart.
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.jún.:27 20:09:49
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 7 50,00% 46,67%
Nem 2 14,29% 13,33%
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Tartózkodik 5 35,71% 33,33%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elutasítva
Határozat: 

172/2011. Kth.
Sportegyesületek támogatása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a sportegyesületek 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot. 

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Dózsa Tamás Károly alpolgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

30 Új napirendi pont 20:10:02 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Felsővárosban posta kialakítására kapott választ  
elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:
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Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Széchenyi úti kerékpárút szélének javítására kapott 
választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A választ elfogadja, de újra és újra meg kell majd ismételni. 

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Mártírok útján, a rendőrség utáni S kanyarba járda 
kiépítésére kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A  választ  elfogadja,  de  valamilyen  megoldást  kellene  találni  hosszú  távon,  mert  
balesetveszélyes.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  lakóközösségek  által  használt  szemétgyűjtő  
konténerek problémájára kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A  választ  elfogadja.  Nagyobb  odafigyelésre  van  szükség  és  bízik  benne,  hogy  a  hivatal  
támogatni fogja ebben.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  Szabadkai  úti  élelmiszerüzlet  elé  utcai  
hulladékgyűjtő kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  Kiskunhalas  név  használatára  kapott  választ  
elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A választ nem fogadja el, mert nem érti a választ.

Gyovai István polgármester:

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy  a  halasi  csipke  herendi  bemutatkozására  kapott  
választ elfogadja-e?
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Hunyadi Péter  képviselő:

A választ nem fogadja el, mert a válasz mellébeszélő volt és a kérdéseire nem válaszolt. 

Gyovai István polgármester:

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi  Hunyadi  Péter  képviselőt,  hogy a Víz  és  a  Nyíl  u.  kereszteződésében a csatorna  
fedlap melletti útsüllyedés kijavítására kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A választ elfogadja, mert megcsinálták.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt,  hogy az Ipari Parkban feltehetőleg drogozásra használt  
hely megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

Hunyadi Péter  képviselő:

A választ nem fogadja el. Általában az egész Ipari Park a jó gazda gondosságát nélkülözi. 

Gyovai István polgármester:

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.

Kérdezi  Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy  a  Rákóczi  téri  szelektív  hulladékgyűjtő  mellé  
lerakott zöldhulladék elszállítására kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Tóth-Baranyi ház tulajdonosának felszólítására 
kapott választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja, mert megtörtént.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az Ady Endre u. útburkolatának javítására kapott  
választ elfogadja-e?
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Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja, mert megtörtént.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Jerémiás  Béláné  képviselőt,  hogy  a  lakossági  kérések  érdemi  teljesítésére  kapott  
választ elfogadja-e?

Jerémiás Béláné képviselő:

A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Fülöp  Róbert  képviselőt,  hogy  a  Kuruc  vitézek  terén  található  játszótérre 
hulladékgyűjtő kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?

Fülöp Róbert  képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Fülöp  Róbert  képviselőt,  hogy  a  Vadkerti  út  38.  szám  alatti  ingatlan  vezetékes  
vízhálózattal kapcsolatos problémájára  kapott választ elfogadja-e?

Fülöp Róbert  képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Fülöp  Róbert  képviselőt,  hogy  a  Szathmáry  Sándor  u.  3.  szám  alatti  ingatlan  
kiemelten védett státuszának megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?

Fülöp Róbert  képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

Kérdezi  Fülöp  Róbert  képviselőt,  hogy  a  városban  keletkező  illegális  hulladéklerakók 
felszámolására és megakadályozására kapott választ elfogadja-e?

Fülöp Róbert  képviselő:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:
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Kérdezi  Nagy  Péter  alpolgármestert,  hogy  a  Jókai,  Tinódi  utca,  valamint  a  Kopolyai  út  
útburkolatának javítására kapott választ elfogadja-e?

Nagy Péter alpolgármester:

A választ elfogadja.

Gyovai István polgármester:

A  bizottságok  az  általuk  tárgyalt  korábbi  interpellációs  válaszokat  egyetlen  kivétellel  
valamennyit jóváhagyták. A Szathmáry Sándor u. 18/a szám alatti ingatlannal kapcsolatos  
ügy  vizsgálatára  és  a  Rendezési  Terv  módosítására  vonatkozó  interpellációs  választ  nem 
hagyták jóvá, erre újabb választ fog kapni Hunyadi Péter képviselő. 

Különálló interpelláció:1 Interpelláció 20:14:24 

Nagy Róbert  képviselő:

A Tormássy utcában a teherautók behajtását korlátozó lecserélését és áthelyezését kéri, mert 
az  utca  elején  lévő  „Tehergépjárművel  behajtani  tilos!”  tábla  kifakult  és  elhajlott.  Az 
utcákban lakók pénzéből épült új úton, amelyre csak 3,5 t alatti járművek hajthatnának be,  
gyakran 30-40 tonnás pótkocsis  szerelvények közlekednek,  ami tönkreteszi az egyébként  is  
keskeny, nem a teherforgalom céljára szolgáló aszfalt utat. A szabálytalankodók általában  
arra hivatkoznak, hogy a tábla elkerüli a figyelmüket. A lakók kérik a kifakult tábla cseréjét,  
esetleg  figyelemfelkeltőbb  helyre  történő  áthelyezését,  valamint  a  tábla  rendelkezésének  
szigorúbb betartatását.

A  Nagy  Szeder  és  a  Kocsis  Lajos  utca  kereszteződésében  az  épület  előtti  forgalmas 
járdaszakasz kb. 10-15 méter hosszúságban megsüllyedt. Az úthoz és a környező terepszinthez  
képest 20-25 cm-rel alacsonyabban van. Eső esetén a süppedt részbe befolyik a csapadék és  
ez a szakasz alkalmatlanná válik a közlekedésre. A járókelők, köztük az iskolás gyerekek csak  
az  úttesten  közlekedve  tudják  csak  kikerülni,  ami  rendkívül  balesetveszélyes,  ezért  sürgős 
intézkedést kér a hibás szakasz kijavítására. 

Különálló interpelláció:2 Interpelláció 20:16:09 

Jerémiás Béláné képviselő:

A Bálvány és a Gyapjú utca sarkán eső esetén a víz annyira összegyűlik, hogy elvizesítette a 
sarki ház falát a feléig. Próbálta elintézni a Szent Imre utcában, de végül Szolnoki István 
úrral  úgy  egyeztek  meg és  beszélt  a  Halasi  Városgazda  Zrt.  vezérigazgatójával  is,  hogy 
interpelláljon. Valószínűleg az a vizesedés oka, hogy a Bálvány utcában az esővíz elvezető 
rendszer eldugult. A szakemberek nézzék meg és vizsgálják meg a rendszert, majd hozassák 
rendbe.

A Polgármesteri Hivatal előtt, a Köztársaság utca felől a felezővonal felfestése lekopott, így  
megnövekedett a balesetveszély. A javítását kéri.

Az  egyedülálló,  magányos  nyugdíjasok  változatlanul  várják,  hogy  a  szemétdíj  fizetése  
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változzon  annak  arányában,  hogy  mennyi  a  szemetük.  Nem  terhelnek  hetente  110  liter  
szemetet. Igazságtalannak tartják, hogy olyan szolgáltatásért kell fizetni,  amit nem vesznek 
ilyen mértékben igénybe. Ebben várják a segítséget.

Az Eötvös utca elején,  a Sirály sportbolt  után a villanyoszlopon lévő doboz teteje  leesett,  
aminek a megjavítását kéri.

A Polgár és Sáros u. lakói kérik vízvételi hely megvalósítását. Eddig a Hunyadi utcába jártak  
vízért, de lezárták a kutat. Kérésük, hogy újra nyissák meg a kutat. Létesítsenek az utcában is  
kutat, mert régebben volt, de megszüntették. 

Azzal a kéréssel fordulnak a lakók a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a várost elérve ki van 
írva, hogy Kiskunhalas a szőlő és a bor városa, de nincs kiírva az, hogy Kiskunhalas a csipke  
városa. Az a kérés, hogy beszéljenek róla, ez is ki legyen írva.

Különálló interpelláció:3 Interpelláció 20:19:25 

Vili Gábor képviselő:

Egy interpellációja van, bár a választ már előre tudja, mivel szakterület. Éppen az apropón 
szeretné megkérni képviselő társait is. Az elmúlt bizottsági ülésen másfél órát töltöttek el az el  
nem  fogadott  válaszokkal.  Valószínűleg  mindannyian  járatosak  itt  a  hivatalban  és  a  
felelősöket is ismerik, ezért javasolja, hogy rögtön őket keressék meg, mert sokkal gyorsabban 
el  lehet  intézni  valamit  személyesen.  Minimum  1  hónap  az  interpellációs  válasz  és  a  
végrehajtás. 

Az Alsóvárosban a Szabadkai út és Átlós út kereszteződésében van egy csapadékvíz áteresz,  
amiről  tudja,  hogyha a városban nagy mennyiségű csapadék  esik,  a  befogadó nem tudja  
befogadni az összes csapadékot. Van a Kármán utcának egy mélyebb része, ahol ilyen esetben  
visszajön a víz és sajnos az ingatlanokra befolyik. Valószínűnek tartja, hogy a szintek rendben 
vannak.  Magasnyomású  mosóval  kéri  kimosni,  hogy  a  lerakódásokat  eltávolítsák,  hogy  
szabadabban folyjon a víz. 

Különálló interpelláció:4 Interpelláció 20:21:23 

Hunyadi Péter képviselő:

A Kertvárosi lakótelepen élők fordultak hozzájuk kérésekkel. 
A kukák állapotát reklamálják, mert koszosak és környékük is rendezetlen. Kérik a zárhatóvá 
tételüket,  ami  az  ő  lehetőségeiket  meghaladja,  az  idegen  személyek  általi  használat  
megakadályozása érdekében.
A gallyak és zöldhulladékok elhelyezésének és elszállításának megoldását kérik.
A csapadékvíz elvezetésének megoldását kérik a Dong-éri csatornába.
Legalább egy oldalon gyalogjárda megépítését szorgalmazzák. 
A Práger Ábrahám u. 6. szám alatti foghíj telek beépítését, addig is karbantartását, fűnyírását  
kérik.
Javasolják,  hogy  az  adott  utcában  súlyadóként  befizetett  összeget  fordítsák  az  utca  
szükségleteire, amíg ilyen gondok vannak.
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A lakótelep rendbetételét kérik általában. Úgy érzik, hogy kevés figyelmet kap a lakótelep a 
város részéről. 
Kérik a Juhar és a Karacs Teréz u. közötti rész átkötését aszfalt úttal. 

A Szász Károly u. Bibó István Gimnázium felőli oldalán a körforgalomtól a gimnáziumig a  
járda több helyen balesetveszélyes, gödrös, rosszak a szintek a bejáróknál.

A Szász Károly utcában a gimnázium után a járdára kihajló ágak vannak, amelyek zavarják 
az arra járókat. 

Javasolják, hogy a Bibó István Gimnáziumon az utca felől is legyen felirat. 

Neki  is  panaszolták  több helyen  a  kifakult  jelzőtáblákat.  Mi  alapján  büntet  a  közterület-
felügyelet, ha nem egyértelmű a tábla?

A Mártírok útján a körforgalomtól a takarmányos boltig járdát szeretnének.

A Mini Presszó túloldalán van egy bokros rész. Az ott élőknek sok bosszúságot okoz, mert 
illetlenül viselkednek ott emberek. Meg lehet-e oldani, hogy olyan mértékben visszametsszék,  
vagy kivágják őket, hogy ilyen célra alkalmatlan legyen?

Gyovai István polgármester:

Véleménye szerint rendkívül fontos döntéseken vannak túl és az elmúlt hónapok után végre  
volt  egy  olyan  testületi  ülésük,  ahol  érdemi  kérdésekről,  ha  nem  is  egyhangúlag,  de 
többséggel  képes  volt  dönteni.  Ez  rendkívül  fontos  a  város  működőképességének  a  
fenntartására.  Bízik  benne,  hogy  ezen  az  alapon  tovább  tudnak  haladni  a  hiteltárgyalás  
ügyében és ezt nem fogja elrontani egy újabb feloszlatási kezdeményezés. 
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét  és a képviselő-testületi  ülést 
befejezettnek nyilvánítja.
 

Ülés befejezése 20:24:28 

Kmf.

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(: Jekő Attila:) (: Dr. Skribanek Zoltán  :)
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