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Gyovai István polgármester:
Az ülést megelőzően pontosan két órában tárgyalták végig azt a két napirendet, ami a mai
rendkívüli ülés napirendjén szerepel.
Megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így
megnyitja azt.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Aradszky Lászlóné és Dózsa Tamás Károly képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 668
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<Egyszerű szavazás
Ideje:2011.dec.:23 10:01:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100,00%
0,00%
0,00%

100,00%
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0,00%

Szavazott

15

100.00%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%
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100.00%

NAPIRENDI:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A helyi adókról szóló rendelet elfogadása
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Gyovai István
polgármester

2. Az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló
rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

1 Új napirendi pont 10:01:55
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A helyi adókról szóló rendelet elfogadása
Gyovai István polgármester:
Ahogy az előbb említette, két órás vita előzte meg a jelenlegi nyilvános ülést. Ennek
eredményeként született egy kompromisszumos javaslat. Annak érdekében, hogy teljesen
egyértelmű legyen, a rendelet érdemi részét felolvassa elsősorban a nyilvánosság számára.
Az elmúlt két órában a képviselő-testület tagjai valamennyi tételben megállapodtak.
Öt adónemet állapít meg Kiskunhalas városa.
Magánszemélyek kommunális adóját, az építményadót, a telekadót, az idegenforgalmi adót és
a helyi iparűzési adót. Magánszemélyek kommunális adóját 5000 Ft-os díjban kívánja
megállapítani. Mentességet is megállapít, ezekre külön nem térne ki. A szükséglakások és a
szociális alapon rászorulók mentesek. A rendelet tartalmazza ennek a külön paramétereit. A
kommunális adó kiterjesztésre kerül a város külterületére is, ahogy az előző testületi ülésen is
elhangzott. A külön helyrajzi számú ingatlanok tekintetében valamennyi lakáscélú
ingatlanhoz egy darab garázs adómentesnek minősül. Az építményadót továbbra is működteti
a város, melynek mértékét 620 Ft/m2 díjban kívánja megszabni. Az építményadó alól mentes
a magánszemélye tulajdonában lévő nem üzleti és vállalkozási célú lakás, gépjárműtároló,
illetve gazdasági épület.
Új adónemet vezet be a képviselő-testület, ez a telekadó, melynek mértéke 15 Ft/m2.
Alapvetően ez az adónem a nem magánszemélyek birtokában lévő ingatlanokra vonatkozik.
Mentességet évez az az ingatlan, ami közcélú használatra külön megállapodással az
önkormányzat céljait szolgálja.
Idegenforgalmi adó vonatkozásában az önkormányzat nem tervez változást. Az adó mértéke
továbbra is személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft-os mértékű.
A helyi iparűzési adóban hasonlóképpen nem tervez változást az önkormányzat, továbbra is
megmarad a 2 millió Ft alatti adóalappal rendelkezők mentessége. Az adó mértéke 2 %,
illetve az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként 5000 Ft.
A képviselő-testület a rendelet indoklásában a következő tételt kiemelten fogalmazta meg,
amit ismertet. A képviselő-testület szándéka a magánszemélyek kommunális adójának
fokozatos kivezetése. Az önkormányzati feladatok csökkenésével arányosan, annak érdekében,
hogy a lakosság közterhei csökkenjenek a jelen gazdasági helyzetben.
A lényegi tartalmát ismertette a képviselő-testület előtt. Valamennyi képviselő előtt ott van a
most felolvasott előterjesztés.
Kérdések 10:05:58
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A nyilvánosság előtt is el kell mondani a változások okát. A Fidesz frakció az elmúlt ülésen a
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kommunális adó eltörlését szavazta meg. Az álláspontjuk nem változott, hogy a kommunális
adót előbb-utóbb el kell törölni. Tekintettel arra, hogy a helyi adók, így a kommunális adó és
az iparűzési adó is teljes összegben a helyi intézmények működtetésére fordítják, ezért
nyilvánvaló, hogy az intézményrendszer működését nem lehet teljes mértékben
bizonytalanságban tartani. Arról van szó folyamatosan, hogy az intézményrendszer nagy
részét átveszi az állam üzemeltetésre. Erre sajnos december 31-ig nem kerülhet sor, most már
tisztán látszik. Az idei évben az átadás ütemezését még nem ismerik. Ezen bizonytalanság
miatt döntött úgy a frakció, hogy nem a kommunális adó azonnali, hanem fokozatos
megszüntetését támogatja. 2012-re egy csökkentett kommunális adót indítványoztak azzal a
kitétellel, hogy a költségvetés tárgyalása során, valamint ha évközben kiderül az
intézményrendszer átadásának ütemezése, akkor további csökkentésre tesznek javaslatot.
Ezért alakult ki ez az első lépcsős csökkentett összeg. Remélik, hogy 2012-ben tovább fog
csökkenni, ha erre lehetőségük lesz.
Jekő Attila képviselő:
Örömét fejezi ki, hogy meg tud születni ez a valóban konszenzusos döntés. Nem volt hiábavaló
ez a két óra zárt ajtók mögött, mert nagyon sok dolog felszínre kerülhetett, ami véleménye
szerint nyílt ülés keretében nem biztos, hogy előjött volna. Ezzel egy olyan adórendszert
tudtak kialakítani, ami nem szegregál, tehát mindenki kiveszi a részét a közteherviselésből,
viszont a lakossági és vállalkozói terheket jelentősen nem emelte az önkormányzat. Emellett
sikerült azt is megtartani, hogy a költségvetésnek jelentős kiesése ne legyen a jövőre nézve. A
jövő évben, amikor már valóban kirajzolódnak a kormányzati szándékok, látják azt, hogy az
önkormányzatnál milyen feladatok maradnak, ennek milyen financiális keretei lesznek, nem
zárkóznak el attól, hogy további adóátstrukturálások, esetleg adómérték változtatások
legyenek.
Sajnálja a hétfői intermezzot. Véleménye szerint a testület ezzel a megbeszéléssel tudott egy
valós, érdemi dolgot letenni az asztalra. Azt kérte ezen a megbeszélésen, ha lehet, valamilyen
formában teremtsék meg annak módját, hogy a különbözi politikai erők, gondolkodásmódok
tudjanak ütközni egy-egy ennyire fontos stratégiai kérdés előtt, hiszen a legfontosabb döntés
előtt állnak és ezt most már lassan elő kell készíteni, ez pedig a 2012-es év költségvetése.
Kétsége nincs afelől, hogy mindenki akar költségvetést, stabil működést a városnak, de ez
csak úgy jöhet létre, ha ebben a munkában, ahogy az előző években is, nemcsak a hivatal
alkalmazottai és a polgármester vesz részt, hanem többszereplős megbeszéléseket lehet
létrehozni egyes sarokpontoknál. Ennek reményében kíván mindenkinek kellemes karácsonyt.
Ha a mai megbeszélés hangulatát át tudnák vinni a jövő évre, az hasznos lenne mindannyiuk
számára.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a hozzászólásokat.
Az elmúlt héten hétfő délután volt az első olyan alkalom, amikor úgynevezett informális
testületi ülés keretében alkalma nyílt valamennyi képviselő-testületi tagnak megismerni a jövő
évi adórendelet minden részletét. Akkor is 2-2,5 órán keresztül folyt a beszélgetés, aminek a
végén valamennyien úgy álltak fel és a sajtó nyilvánossága előtt is olyan nyilatkozatokat
tettek, hogy rendkívül építő, tartalmas beszélgetés zajlott, mégha viták is voltak. Erre van
szüksége a képviselő-testületnek. Lezajlottak a bizottsági ülések, ahol érdemi észrevétel az
adórendelet tervezetével kapcsolatban nem hangzott el.
Az elmúlt képviselő-testületi ülés olyan meglepetéseket hozott, amelyeket azonnali ötletnek
nevezne. Ennek következtében véleménye szerint értelmetlen másfél órát töltött itt a képviselő-

4

testület a helyi közvéleményt erőteljesen felbolydítva és olyan feszültségeket okozva a
képviselő-testületen belül is, ami teljesen felesleges volt.
A mostani két órás megbeszélés a testületi ülést megelőzően érdemi megbeszélés volt. Ennek
eredményeként rajzolódott ki az a tervezet, aminek az elfogadása előtt állnak most. Bízik
benne, hogy az az elzárkózás, ami az elmúlt hónapokban alkalmanként és folyamatosan
jelentkezett a Fidesz frakció részéről, a mai nappal és annak eredményével átértékelésre
kerül. Mindenki számára láthatóvá vált, hogy érdemi megbeszélésekkel tudják előrevinni a
város sorsát. Bármilyen kérdésben szükséges előzetes megbeszélés, ami tisztázza a helyzetet,
a részletkérdéseket, arra gyakrabban és valamennyi mértékadó alkalommal sor fog kerülni.
Továbbra is bárki rendelkezésére áll, ahogy azt már számos alkalommal kifejtette.
Kristóf Andrea aljegyző:
A telekadónál a 9. §. (1) bekezdésében mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana
után magánszemélyek kommunális adója, vagy építményadó köteles.
Gyovai István polgármester:
Ez teljesen egyértelmű. Érthető volt mindenki számára? Mégegyszer kéri felolvasni.
Kristóf Andrea aljegyző:
Annyival egészülne csak ki, hogy az adott ingatlana után.
Gyovai István polgármester:
A magánszemély a Sóstói hobbitelek után nem fizet telekadót. A telekadó magánszemélyekre
nem vonatkozik.
Az előző kiegészítés, ami a korábban változatban szerepelt, csak valamilyen gépelési hiba
miatt véletlen maradt ki, természetesen az előterjesztés része.
A helyi adókról szóló rendelet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 669
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
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.dec.:23 10:17:12
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Tartózkodik
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 38/2011. (XII. 28.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása ,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában megjelölt feladatkörében a
Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és
Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
(1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:
a.) magánszemélyek kommunális adója
b.) építményadó
c.) telekadó
d.) idegenforgalmi adó
e.) helyi iparűzési adó
(2) E rendelet határozatlan időre szól
Magánszemélyek kommunális adója
2.§

Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra évi : 5000,-Ft
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3.§

(1) Mentes az adó alól:
a) szükséglakás
b) aki a szociális törvény alapján önkormányzatunktól aktív korúak rendszeres szociális
segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli
megélhetési forrása
c) a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után
kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik
gépjárműtárolóval.
Építményadó
4.§
Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
5.§
Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft
6.§
Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú
a) lakás
b) gépjárműtároló
c) gazdasági épület
Telek adó
7.§
Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe
8.§
Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2
9.§
(1) Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek
kommunális adója vagy építményadó köteles.
(2) Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás
alapján telkét közcélú használatra bocsátja.
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Idegenforgalmi adó
10.§
Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.
11.§
Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft
Helyi iparűzési adó
12.§
A adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 2%
b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft

13.§
Menetes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot
Záró rendelkezések
14.§
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.)
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.)
önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.)
önkormányzati rendelet,
27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.)
önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.
(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet,
valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet,
50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.
(III.4.) önkormányzati rendelet
(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet,
valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet,
31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.
(XII.19.) önkormányzati rendelet
(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet,
valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.)
önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.)
önkormányzati rendelet.”
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2 Új napirendi pont 10:17:23
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló rendelet
módosítása
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztés változatlan formában került a képviselő-testület elé. Megerősíti mégegyszer
az előző testületi ülésen elhangzottakat.
A Halasvíz Kft.-nek ennek az évnek a során igen komoly kiesésekkel kellett számolnia. A
Barnevál vizes technológiájának megszűnése okozta azt a változást, ami jelentős
bevételkiesést okozott a cégnél. Két alkalommal tárgyalta a képviselő-testület a díjemelés
mértékét. 10, illetve 20 %-os változatban két alkalommal nem fogadta el a képviselő-testület
az előterjesztést. Az elmúlt testületi ülés alkalmával 12 %-os emelésre tett javaslatot a
Halasvíz Kft. és az előterjesztő is. A Fidesz frakció részéről az inflációval azonos mértékű, 4,8
%-os módosító indítvány hangzott el. A képviselő-testület többsége ezt szavazta meg. Ez
természetesen a magánszemélyekre és a vállalkozókra vonatkozik. A Halasvíz Kft.-nek, ha
csak ez az emelés folyik be, jelentős kiesése továbbra is fennáll, az elmúlt testületi ülésen az
Ügyvezető úr ezt egyértelműen meg is fogalmazta. Több, mint 40 millió Ft-ról van szó. Ezt az
összeget vagy a város fizeti be a Halasvíz Kft.-nek, hogy pótolja a kiesést, vagy a jelenlegi
bérleti díjának ilyen mértékű elengedésével kell, hogy számoljon. Ez a város számára teljesen
egyértelműen pénzügyi kárt okoz. Ennek a pótlását az elhangzott vitában több képviselő is
úgy fogalmazta meg, hogy a jelenleg működő önkormányzati rendszer takarékosságával kell
elérni. Továbbra is fenntartja a véleményét, hogy 12 %-os mértékű emelés szükséges. Az
Ügyvezető úr utalt rá, hogy Kiskunhalason a vízdíj és a szennyvízdíj mértéke önmagában
lényegesen alacsonyabb, mint a környező településeken, vagy általában az országban.
A díj nagyságát az okozza, hogy a korábbi testület által megszavazott rendszerben a Halasvíz
Kft. fizet meg a város által kibocsátott szennyvízberuházásra fordított kötvénynek az éves
törlesztését. Ennek mértéke kb. 90 Ft/m3. Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a
12 %-os átlagos emelkedés mértékét, annak összegét a város költségvetése fogja
megszenvedni. Ebben a helyzetben véleménye szerint kockázatos ilyen módon eldönteni.
Kérdések 10:21:19
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Továbbra is úgy gondolja, hogy a 12 %-os mértékű emelés túlzó mértékű a lakossági terhek
szempontjából, ezért ismét megteszi azt a módosító javaslatát, amit hétfőn is megtett, hogy
csak az inflációnak megfelelő mértékű, vagyis 4,8 %-os emelés történjen. Számszerűsítve
lakossági tekintetben az ivóvíz díja 270 Ft, szennyvízcsatorna díja 248 Ft, nem lakossági
tekintetben ivóvíz 333 Ft, szennyvízcsatorna díja 360 Ft/m3 legyen.
Váradi Krisztián képviselő:
Véleménye szerint a városnak ez a cége az elhangzott és leírt indoklásokkal együtt valóban
fontos a város számára. Szemmel látható, hogy ebben a kérdésben az előző zárt ülésen sem
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sikerült olyan konszenzusra jutni, mint az adórendeletek tekintetében, ezért feltehető, hogy a
szavazásnál az előterjesztés 12 %-os emelése nem fog többséget kapni.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő részéről már volt egy módosító javaslat, ő is módosító
javaslattal szeretne élni. Egy középértékre, egy 9,4 %-os emelésre tenne javaslatot. Kéri
Polgármester urat, hogy ezt is, mint módosító javaslatot, szavaztassa meg.
Pajor Kálmán képviselő:
A 4,88 %-os, inflációkövető emelési javaslatuk mellé sajnos még egy 2,56 %-os emelés fog
jönni. Ez összesen 7,44 %-os emelés lesz az elkövetkező évre. Éppen ezért nem áll módjukban
változtatni az inflációkövető emelésen. A 7,44 % is meglehetősen nagymértékű emelés lesz. A
költségvetés kapcsán kell a takarékossági döntéseket keményebben meghozni.
Jekő Attila képviselő:
Nagyon fontos, hogy minden átalakulóban van, a vízszolgáltatási szektor is. Nagyobb
szolgáltatók lesznek nagy valószínűséggel. Abszolút nem mindegy az, hogyha összeállnak
ilyen nagyobb konzorciumok, hogy egy kisebb helyi közösséget képviselő szolgáltató ebbe a
koncentrált, nagyobb konglomerátumba milyen alkupozícióval tud belemenni. Ez nagyon nem
lesz mindegy a város lakói számára akár egy későbbi ármegállapításnál. Ha most egy
veszteséges Halasvíz Kft. ül le tárgyalni egy nyereséges szolgáltatóval, nem hiszi, hogy olyan
jó alkupozícióban lesz, hogy a későbbiekben meghatározó szerepet kapjon.
Nagyon szeretné elkerülni azt a helyzetet a jövőre nézve, hogy úgy járjanak, mint a
szemétszállításnál, hogy egy nagy szervezet meghatározza számukra a díjat és nekik
semmiféle módosító lehetőségük nincsen. Azt dönthetik el, hogy vagy a lakosság fizeti, vagy
az önkormányzat, de a díjmegállapító szerep teljesen kikerült a ő fennhatóságuk alól.
Véleménye szerint ez nem helyes, nem lenne megfelelő.
Tudja, hogy a lakosság nehéz helyzetben van. Ez mérték, amire módosító javaslatot tettek, egy
olyan szükséges minimum, ami nem jelent elviselhetetlen többletterheket. A másik oldalról a
cég stabil működését, azt hogy nullára kijöjjön a cég, azt tudja előállítani. Nem lesz pozitív
ezzel a cég. Azt a nulla szintet tudja hozni, ami abból szempontból nagyon fontos, hogy a jövő
évben hogyan tudja megőrizni a piaci pozícióit. Nem mindegy, hogy egy veszteséges céget
képvisel és kvázi „odakullog” a tárgyalóasztalhoz, vagy egy stabil működésű, ami ugyan
eredményt nem hoz, cégként tárgyal. Éppen ezért javasolja, hogy a módosító indítvány, ha
nem is tudja a Fidesz frakció egységesen megszavazni, de azért jó lenne, ha többséget
szerezne. Véleménye szerint ez mindannyiuk számára megnyugtató lenne.
Váradi Krisztián képviselő:
Kiszámolta gyorsan és nem 9,44, hanem 9,13 %-os emeléssel számolt. Így az ivóvíz díja 280
Ft/m3, a szennyvízcsatorna díja 258 Ft/m3. A nem lakossági körben az ivóvíz díja 347 Ft/m3,
a szennyvízcsatorna díja pedig 375 Ft/m3 jelentene a 9,13 %-os emeléssel. Ez lenne a
módosító javaslata.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Továbbra is kitart, és véleménye szerint a frakció nagy része is, az álláspontja mellett, amit
már elmondott a korábbi megbeszélések alatti is, hogy az önkormányzatnak nagyobb terhet
kell vállalnia. Nem lehet a lakosságot tovább terhelni, véges a lakosság tűrőképessége.
Az önkormányzatnak kell azon elgondolkodnia azon, honnan tudna a költségvetéséből pénzt
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megspórolni és ő járuljon hozzá a vízmű bevételeinek kieséséhez.
Gyovai István polgármester:
Korábbi információkból úgy értesült, hogy egy lakos átlagos napi fogyasztása 50 liter víz. Ez
0,05 m3 vizet jelent.
Kétféle módosító indítvány volt, melyek között a lakosság tekintetében 10 Ft különbség van
m3-enként. 0,05 m3-re vetítve ez 50 fillér/nap/lakos különbség. Ez havi mértékben, ha jól
számolja, akkor 15 Ft különbség.
Néhány testületi üléssel ezelőtt, a másfél órás vita során számolta azt ki, hogy 4,9 Ft napi
különbözetett jelentett volna a 20 %-os emelés. Biztosan emlékeznek rá. Arányaiban ez azt
jelenti, hogy havi mértékben, lakosonként 15 Ft-os díjemelésről beszélnek a kétféle módosító
indítvány között.
Elfogadja, hogy nem 12 %-kal emelik a díjakat, de vegyék figyelembe, hogy 15 Ft-ról van szó
havonta, lakosonként. Nem is tudja mihez mérni. Mennyibe kerül manapság egy doboz gyufa?
Többek véleménye szerint egy doboz gyufa 20 Ft-ba kerül. Mielőtt megnyomják a gombot,
gondolják át, hogy ilyen mértékű „sanyargatásról” beszélnek. Alig egy doboz gyufa árával
kell többet fizetnie egy lakosnak havonta, hogy ésszerű megállapodás szülessen.
Kétfajta módosító indítvány van. Először a nagyobb mértékű emelést szavaztatná meg, amit
Váradi Krisztán képviselő terjesztett elő. Egyértelmű volt, számszerűsítve volt. .
Váradi Krisztián képviselő fentebb ismertetett módosító indítványáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 670
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2011.dec.:23 10:31:47
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

7
8
0

46,67%
53,33%
0,00%

46,67%
53,33%
0,00%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő fentebb ismertetett módosító indítványáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 671
Gyovai István.......................................Tart.
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..................................Nem
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2011.dec.:23 10:32:24
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
1
1

86,66%
6,67%
6,67%

86,66%
6,67%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány megszerezte a szükséges többséget.
Ennek ismeretében, a módosító indítvány figyelembevétel a rendeletmódosítás elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 672
Gyovai István.......................................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
Ideje:2011.dec.:23 10:32:46

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
>0<Minősített szavazás
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Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
2

86,67%
0,00%
13,33%

86,67%
0,00%
13,33%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 39/2011. (XII. 28.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 19/2010.(XII. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. 7.§ (1) bekezdésében és 11.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésben
megállapított feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 19/2010. (XII. 01.)
önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Fogyasztástól függő díjak
1.) A lakossági fogyasztók és a rendelet mellékletében feltüntetett önkormányzati-, továbbá a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott intézmények és a Halasthermál Kft.:
Ivóvíz díja:
270,-Ft/m3
Szennyvízcsatorna díja:
248Ft/m3
2.) Nem lakossági körbe tartozó további fogyasztók:
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333Ft/m3
360 Ft/m3

Ivóvíz díja:
Szennyvízcsatorna díja:
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván, valamint köszöni a munkát.
Ülés befejezése 10:33:19

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Aradszky Lászlóné:)

(:Dózsa Tamás Károly:)
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