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

Jövőnk
Halas
Egyesület
Frakció
FIDESZ Frakció
Független
FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
Független
FIDESZ Frakció
MSZP
FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
Független
Független
FIDESZ Frakció
Demokratikus Koalíció
Jövőnk
Halas
Egyesület
Frakció

(15 fő 100 % )
Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Andrea
László Mária

jegyző
aljegyző
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
oktatási
és
közművelődési
osztályvezető
szociálpolitikai osztályvezető

Csúzdi Zoltán
Simon István
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Barta József

stratégiai
és
fejlesztési
osztályvezető
építéshatósági csoportvezető
rendészeti csoportvezető
környezetvédelmi referens
főépítész
belső ellenőrzési csoportvezető
II.
Rákóczi
Ferenc
Szakközépiskola igazgatója
Kiskunhalasi
Művelődési
Központ Np. Kft. ügyvezetője
Halasi
Városgazda
Zrt.
vezérigazgatója
Halas-T Kft. ügyvezetője
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Kőrösi Dezső
Törőcsik Dávid
Soltész Gergely
Tóth Péter
Orosz Jánosné
Téglás László
Király Gábor
Molnár Ferenc
Kovács József
Rostás László

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nagy Róbert és Váradi Krisztián képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
Napirend előtti hozzászólások 14:17:38
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Hunyadi Péter képviselő:
A március 26-i testületi ülésen fogadták el a távhő átalakulásáról szóló előterjesztést. Az a
megoldás nyert többséget, hogy a város cége, a Városgazda Zrt. veszi ezt a feladatot és még 3
évig a régi szolgáltató lát el ügyviteli szolgáltatást. Ha egyébként is a város a felelős az
ellátásért, akkor úgy helyes, hogy a szolgáltatást is város végzi és nem adja tovább ezt a
feladatot. A korábbi magánosítás, ma már elmondhatják, úgy látszik nem jelentett megoldást.
A március testületi ülésen a Polgármester úr folyamatos tájékoztatást ígért. A hozzá
fordulókat nem tudja a részletekről tájékoztatni. Csak a maga reménységét és a város
szándékát mondhatja, hogy jó kezekbe fog kerülni a szolgáltatás. A lakók között az
elégedetlenség, zúgolódás egyre erősebb. A hírek szerint már érdekvédelmi egyesület is
alakult, mert féltik az ellátás biztonság, sérelmezik az árakat, amelyeket nem tartanak
arányosnak a szolgáltatással. Polgármester úr válaszolni szokott a napirend előtti
felszólalásokra, bár a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet szerint (továbbiakban: SZMSZ) nem
kötelessége, de a távfűtést igénybevevők és a város sorsáért felelősséget érző fogyasztók,
valamint a testület tagjai miatt kéri, hogy röviden nyugtassa meg, hogy a folyamatok rendben
és jó ütemben haladnak, az ellátás biztonságát nem fenyegeti semmi. Pár hónap múlva így is,
2

úgy is fűteni kell, mégha nyáron hétágra süt is a nap, de erről gondoskodni időben, leginkább
most kell.
Gyovai István polgármester:
Reagál az elhangzottakra. A március végi testületi ülést követően, a Városgazda Zrt
igazgatója tudja igazolni, hogy igen intenzív előkészítő tevékenység zajlik. Ennek
természetesen vannak pozitív oldalai is, illetve helyenként rendkívül negatív dolgokkal is
találkoznak. Ez az intenzív előkészítés abba az irányba hat, hogy minél gyorsabban valóban a
város kezelésébe kerüljön át a távhő rendszer. Ezzel kapcsolatos tárgyalások is folyamatban
vannak ennek a rendszernek minden résztvevőjével. Nem egyszerűen a társaságok vezetőivel,
hanem a DÉGÁZ-zal, szakértő cégekkel stb.
Arra nyilván nincs lehetőség, hogy napi rendszerességgel számoljon be a fejleményekről, bár
naponta vannak. Megnyugtatásul annyit tud mondani a város lakossága, illetve érintettek
számára, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minél gyorsabban és természetesen
az érintettek számára minél kedvezőbben kerüljön át a távhő rendszer működtetése. Azt tudja
mondani, hogy amint a tárgyalások abba a szakaszba érnek, amikor nyilvánosság elé vihetők,
a legelső alkalommal meg fogják tenni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az elmúlt hónapokban folyt a város élete a politikában és mindenki szűkebb környezetében is.
Néhány dolog történt, ami mellett nem szabad elmenni szó nélkül.
Május 1-jén, ami állami szabadnap, Kiskunhalason sikerült a nemzeti lobogót felvonni. Ezzel
a Munka Ünnepét, ami szocialista gyökereken nyugszik, augusztus 20-ával, vagy március 15tel egy szintre hozták. Véleménye szerint ez nem elfogadható.
A május 6-i Város Napi Rendezvényekről a sajtó is szólt. Az érdeklődők számánál csak a
szervezetlenség volt még alacsonyabb. Voltak olyan ünnepi pillanatnál, ahol a szónok szerepe
is ott került kijelölésre. Nem tudja, hogy ez megfelelő-e és méltó-e a városukhoz.
A testületi ülésen véleménye szerint sok esetben méltatlanul mélyen van a munkájuk. Nagyon
alacsony szinten folyik. Azt gondolja, hogy nem haladnak túl sokra. Tüneti kezeléseket,
döntéseket hoznak. Ez a városukba fog kerülni. Eközben az adósságállományuk 5,3 milliárd
Ft-nál tart, ahogy a múlt alkalommal is elmondta. Ez elég komoly összeg.
A 40 év alattiak csomagolnak, családostól elhagyják Kiskunhalast. Eközben a talpon maradt
két alpolgármesterből az egyik, Nagy Péter alpolgármester a hónap elején egy munkaügyi
tárgyaláson vett részt, ahogy tették ezt ők is egy jó fél évvel ezelőtt. Annak eredményéről,
ahogy az ő esetükben, nem számolt be a helyi média. Nem tudja, hogy helyén van-e ez. A
másik alpolgármester Halász Balázs, aki mellette ül és akit barátjának tud tekinteni. Hetek
óta korbácsolja a halasiak lelkét, gondolatait Jerémiás Béláné képviselő előterjesztése az
utcanév változásokkal kapcsolatban. Alpolgármester úr fogta magát és lakossági fórumot
szervezett és ott az utcanévadó, a kommunizmus emberei mellett érvelt és kiállt.
Gyovai István polgármester:
Ez a téma a napirendek között szerepel.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Véleménye szerint ez az alpolgármesteri tevékenység, hogy hivatalos ünnepségeken rosszízű
viccekkel degradálja az eseményt, azzal erre a tisztségre méltatlanná válik. Azt szeretné kérni
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Polgármester úrtól, hogy az alpolgármesteri tisztség visszavonását kezdeményezze Halász
Balázs és Nagy Péter alpolgármester úrtól is a takarékosság jegyében
Gyovai István polgármester:
Igen sokféle témáról hallottak egy rövid összefoglalót. Reagálni sem tud. Ezeknek a tételeknek
a túlnyomó részével nem is ért egyet. A május 1-jei és város napi rendezvénysorozat
keretében történt eseményeket pillanatnyilag nem minősítené, mégha egyes kifejezésekkel
egyet is ért a Képviselő úr megjegyzéseiből. Az eseményeket követően a hivatalon belül és a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft.-jének vezetőjével igen kemény beszélgetések
folytak, aminek a végkifejlete az, hogy a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési
Osztálya szorosabb felügyeletet fognak gyakorolni minden rendezvényszervezés, illetve
kulturális esemény tekintetében, elkerülendő ezeket a meglehetősen sikertelen eseményeket.
A többivel nem foglalkozik, úgy gondolja, hogy személyes vélemények voltak, mindenki maga
ítéli meg őket.
2.)TÁJÉKOZTATÓ
A
KÉT
ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
A zárt ülés 4. napirendjével kapcsolatban még egy kiegészítést szeretne tenni. Elnézést, hogy
megfeledkezett róla, dr. Romhányi Zoltán igazgató úrról van szó. A zárt ülésen a képviselőtestület elfogadta azt a szerződés felbontást, amit az Igazgató úr terjesztett be. Ennek
következményeként most is, de lehet, hogy még a következő napirendi pontok alkalmával is,
szeretné megköszönni az Igazgató úr elmúlt években végzett áldozatos munkáját. Véleménye
szerint is és látható is volt, hogy jó kezekben volt Kiskunhalas város kórháza. Az állami
átvétel keretében kevés ilyen jó állapotban lévő kórház található ebben az országban.
Mégegyszer köszönet a munkájáért.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)
Egy ügyrendi javaslata van. A 6. napirendi pontot, az „Alpolgármesteri illetmény
megállapítását” ne tárgyalja a képviselő-testület, vegye le napirendről, mert várhatóan a
jövő héten egyébként is fognak több olyan költségvetéssel, pénzügyekkel foglalkozó témát
tárgyalni, amibe ez a téma jobban beleillene. Ez lenne az egyik javaslata, a másik egy
indítvány lenne. A 62/2012 Kth. számú határozathoz kötődik, ami a Csipke városközpont
felújítási munkáiról szólt. Ennek az utolsó pontjában arról döntött a képviselő-testület, hogy
egy képviselői státuszú felügyelője is lesz ennek a folyamatnak. A hatályos jogszabályok
szerint ezt egy tanácsnok tudja megtenni. Ezt már a bizottságon is javasolta, erről a Jegyző
asszony is tud, látta. Kiosztotta a képviselőknek is az ülés elején. Nem olvasná fel az egészet,
a lényeg az, hogy ellenszolgáltatás nélküli munkát végezne el ez a tanácsnok. Azt az
indítványt teszi, hogy a következő ülésen a Jegyző asszony, illetve a Polgármester úr legyen
kedves előterjeszteni.
Dózsa Tamás Károly képviselő: (Ügyrendi)
A 17. napirendi pontot, a „Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi
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munkájáról szóló beszámoló”-t vegyék előre, az 5. napirendi pont után következzen.
Jerémiás Béláné képviselő: (Ügyrendi)
A 21. napirendi pontot, a "Szakvélemény Kiskunhalas utcaneveiről" című előterjesztését
visszavonja, mert a közeljövőben ezzel kapcsolatosan törvény jelenik meg.
Gyovai István polgármester:
Ügyrendi javaslatként módosításokra kaptak javaslatokat a napirendjükkel kapcsolatban. Az
elhangzás sorrendjében felteszi a kérdéseket.
A képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy a 6. napirendi pontot, az alpolgármesteri illetmény
megállapításáról levegyék napirendről?
No: 880
Gyovai István.......................................Nem
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<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:24 14:36:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
4
0

73,33%
26,67%
0,00%

73,33%
26,67%
0,00%

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:
Leveszik a 6. napirendi pontot.
Dr. Skribanek Zoltán képviselőnek volt egy indítványa, ami egyrészt az SZMSZ-t és nyilván a
pályázatot érinti a Csipke városközponttal kapcsolatban. Nem a mostani napirendek közé
veszik fel, de az indítvánnyal kapcsolatban döntést kell hoznia a képviselő-testületnek.
Elfogadja-e az indítványt, nyilván azzal, hogy a következő testületi ülésre az ezzel kapcsolatos
előterjesztés be fog kerülni? A képviselő-testület elfogadja-e ezt az indítványt.
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No: 881
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
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:2012.máj.:24 14:37:44
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:
Az indítvány megkapta a szükséges többséget.
Szintén ügyrendi javaslat volt, hogy a 17. napirendi pontot, Kiskunhalas Város Cigány
Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi munkájáról szóló beszámolót a 6. napirendi pont
helyére vegyék fel. Felvegyék?
No: 882
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:2012.máj.:24 14:38:18
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
6

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

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megcserélték a sorrendet.
Még egy ügyrendi javaslat volt a 21. napirendi pont levételéről. Bocsánatot kért, hogy nem
figyelt, mert az visszavonás volt.
A módosításokkal együtt elfogadja-e a napirendet a képviselő-testület?
No: 883
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:2012.máj.:24 14:38:54
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

113/2012. Kth.
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Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. május 24-i ülésére kiküldött meghívón szereplő
napirendektől eltérően a „Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi
munkájáról szóló beszámoló” című, 17. napirendi pontként szereplő előterjesztést 6.
napirendi pontként kívánja tárgyalni, valamint a 6. és 21. napirendi pontként szereplő
„Alpolgármesteri illetmény megállapítása” és a Szakvélemény Kiskunhalas utcaneveiről”
című előterjesztéseket visszavonja. Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelkezések Gyovai István
hatályon kívül helyezéséről
polgármester
2. Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagintézménye fenntartási jogának
átadása

Gyovai István
polgármester

3. A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola fenntartói jogának átadása

Gyovai István
polgármester

4. A Szűts József Általános Iskola fenntartói jogának átadása

Gyovai István
polgármester

5. A Halasi Csipke Közalapítvány, a Városért Közalapítvány, a Kiskunhalas Gyovai István
Város Sportjáért Közalapítvány és a Berki Viola Közalapítvány 2011. éves polgármester
beszámolói és közhasznúsági jelentései
6. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi
munkájáról szóló beszámoló

Gyovai István
polgármester

7. A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetési támogatása
összegének emelése

Gyovai István
polgármester

8. Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit
Kft.-ben lévő üzletrészének értékesítése

Gyovai István
polgármester

9. A Halasvíz Kft. törzstőke rendezése

Gyovai István
polgármester

10. Beszámoló a Termálenergia-Halas Kft. tevékenységéről

Gyovai István
polgármester

11. A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója

Gyovai István
polgármester

12. Tájékoztató a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2012.
május 1-i átadásával kapcsolatban az átvételt lebonyolító GYEMSZI
részére történő, kórházzal kapcsolatos összefoglalóban foglaltakról

Gyovai István
polgármester
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13. A Halasi Városgazda Zrt. 2011. évi éves beszámolójának
elfogadása és a vezető tisztségviselők részére felmentvény
megadása

Gyovai István
polgármester

14. Az Önkormányzati intézmények fűtési rendszerei üzemeltetésének
felülvizsgálata

Gyovai István
polgármester

15. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2011. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Gyovai István
polgármester

16. TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása

Gyovai István
polgármester

17. A köztemető üzemeltetés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Gyovai István
polgármester

18. Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesületének
megalakítása

Gyovai István
polgármester

19. Együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Református
Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával

Gyovai István
polgármester

20. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2011-2012. évi pályázatairól szóló
beszámoló

Gyovai István
polgármester

21. A Halas Acél Kft. ipari parki területvásárlási szerződésének módosítása

Gyovai István
polgármester

22. Vezetékjogi megállapodások megkötése

Gyovai István
polgármester

23. Városi sportpálya művelési ág változtatása

Gyovai István
polgármester

24. Interpellációs válaszadás.

Gyovai István
polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

1 Új napirendi pont 14:39:01
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
9

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:39:25
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Több szabálysértéssel kapcsolatos rendeletüket is hatályon kívül helyezik. Úgy tudja, hogy az
ebek összeírása korábban önkormányzati feladat volt, most újra az. Pontosan nem tudja.
Hogy állnak ezzel? Tudják-e, hogy hány kutya van a városban? Jegyző asszonytól kérdezi,
hogy erre tettek-e lépéseket?
Pajor Kálmán képviselő:
A 9-10 visszavont rendeletük, ami bírságot tartalmazott, az új törvényi szöveg melyiket nem
érinti? Valaki összevetette-e a törvényi szöveggel? Van-e olyan terület, amit ők bírságolni
szeretnének, de a törvény erre nem ad lehetőséget?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Ha az ebek összeírása visszakerül az önkormányzati feladatkörbe, akkor természetesen az
ezzel kapcsolatos intézkedéseket meg fogják tenni. Jelenleg a régi adatok állnak
rendelkezésükre. A Városi Rendészet az ezzel kapcsolatos kötelezettségüket teljesíteni fogja.
Ez nem érinti a rendeletben lévő szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezését.
Az április 15-én hatályban lévő szabálysértési törvény, illetve előzően is, ha magasabb szintű
jogszabály szabályozott egy szabálysértési tényállást, azt nem lehetett rendeletbe foglalni.
Jelenleg a törvényi szabályozás alapján lehet lefolytatni szabálysértési eljárásokat.
Közigazgatási bírsággal lehet majd sújtani azokat a közösségellenes magatartásokat,
amelyeket a képviselő-testület majd így fog megítélni. Ezt egy következő rendes testületi
ülésre kívánják előterjeszteni. Természetesen amit magasabb szintű jogszabály fog
szabálysértési tényállásként meghatározni, az nem fog bekerülni ide. Azokat a
köztisztasággal, ebtartással kapcsolatos eseteket, amelyek sűrűn előfordulnak,
szabályszegésként a rendeletüknél közigazgatási bírsággal lehet súlytani.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát. A rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 884
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
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Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 14:42:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

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 21/2012. (V. 30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
a) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szeszesital kimérésének és
fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról szóló 20/1991.( X.14.)
önkormányzati rendelet 4.§-a,
b) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőktől és a temetkezésről
szóló 17/2000.(IV.18.) önkormányzati rendelet XIV. fejezete
c) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének
megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének
rendjéről szóló 41/2003 (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdése
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d) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás szabályairól szóló
27/2004.(VI.02.) önkormányzati rendelet 10.§-a
e) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat
szabályozásáról szóló 28/2004. (VI. 02.) önkormányzati rendelet 8/A.§ (7) bekezdése, 12.§
(2) bekezdése, 14.§-a
f) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi jelentőségű
természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 31/2007.(XII.05.) önkormányzati rendelet
8.§-a
g) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
egyes területek helyi
jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 22/2005. (VI. 01.) önkormányzati
rendelet 7.§-a
h) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 16.§-a
i) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Kiskunhalas város
középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról szóló 29/2008.(X.29.)
önkormányzati rendelet 10.§ (5) bekezdése
j) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony
hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.)
önkormányzati rendelet 10.§ (3)bekezdése, 15.§ (3)bekezdése, 15/A.§ (6) bekezdése.
2.§
Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.”
2 Új napirendi pont 14:42:55
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagintézménye fenntartási jogának
átadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta,
hogy több módosítási javaslata is van. Ez abból adódik, hogy közben egyeztetések folytak az
egyházakkal, illetve a Magyar Államkincstártól is érkeztek olyan információk, amelyek
szükségessé teszik azt, hogy módosítsák az előterjesztéseket. Ez azt jelenti, hogy egy új
megállapodás is előterjesztésre kerül. A fenntartói jog átadásáról szól a megállapodás. Erre
azért van szükség, mert a közoktatási megállapodás azonnal hatályát veszti, amint az
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önkormányzat egyoldalú nyilatkozatot tesz. Az önkormányzatnak viszont egyoldalú
nyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy hozzájusson a kiegészítő normatívához. Nekik is
érdekük, hogy az önkormányzat egyoldalú nyilatkozatot tegyen a kormányhivatal felé. Ekkor
lesz jogosult a kiegészítő normatívára. Ha az önkormányzat ezt nem tenné meg és a
közoktatási megállapodás életben maradna, akkor tulajdonképpen az önkormányzatnak
kellene 5 évig fizetnie a kiegészítő normatívát a jelenleg hatályos törvények szerint. Ebből
kifolyólag, ha a közoktatási megállapodás hatályát veszti, tulajdonképpen akkor helyette kell
egy másik megállapodás. Erre született ez a fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás,
amiben tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat szabályozzák, amelyeket a közoktatási
megállapodásban is. Nagyon hasonlóak. Helyette legyen valami. Említette, hogy emellé lesz
még egy megállapodásuk, ami konkrétan a vagyonátadásról szól, azt a júniusi testületi ülésre
viszik majd be.
Nemcsak a kiegészítő normatíva miatt fontos ez a változtatás, hanem azért is, mert ha rosszul
határozzák meg azt a napot, amikor átadásra kerül az intézmény az egyháznak, akkor
eleshetnek az augusztus havi normatívától.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a közoktatási törvény azt mondja, hogy intézményt
átszervezni, átadni, július, augusztus hónapban lehet. Normatívát az egyház szeptember 1-től
tud igényelni. A kettőt valahogy összhangba kellett hozni. Erre született az a megállapodás,
hogy a fenntartói jogokat június 31. napjával átadják, de a pénzügyi, illetve a normatívákra
vonatkozó átadás szeptember 1-jétől lesz. Ezt javasolták a Magyar Államkincstárnál áthidaló
megállapodásként, hogy így próbálják megoldani, hogy megfeleljenek a közoktatási
törvénynek és a normatívaigénylésnek is.
Elmondaná, hogy milyen változtatások történtek a megállapodásban. Az előterjesztés 3.
pontja a következőképpen hangzana: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Lomb Utcai
Tagóvodában az óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegyével kötendő fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást a 3. számú
melléklet, továbbá a közoktatási, köznevelési megállapodást a 2. számú melléklet szerint
elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Tulajdonképpen belekerült ez a harmadik melléklet is a 2. számú melléklet mellé.
Ezenkívül változás még, hogy a közoktatási megállapodásba bekerült egy 25. pont, ami úgy
hangzik, hogy a felek megállapodnak abban, hogy az egyház 2012. augusztus 31-ig
kezdeményezi a közoktatási feladatkörében eljáró kormányhivatalnál az egyoldalú nyilatkozat
megtételét a közoktatási törvény 81. § (11), valamint (13) bekezdésében meghatározottak
alapján. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a közoktatási törvény 118. §. (9)
bekezdése alapján az egyoldalú nyilatkozat megtételét követő 60 napon belül bármely fél
kezdeményezheti jelen megállapodás azonnali hatályú felmondását. Ez a 118.§ (9) bekezdése
törvény szerint van, nem ők találták ki a 60 napot. Ennyivel módosul a közoktatási,
köznevelési megállapodás.
A fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást még egy picit módosították ahhoz képest,
ami fent van az interneten. A megállapodás 1. pontjába az kerül, hogy 81. § alapján. A
végéről az (5) bekezdést kivették. Ez fontos, mert a 81. § sok mindent szabályoz az átadással
kapcsolatban. Erre visszahivatkoznak más paragrafusokban is. A 3. pontba beillesztettek egy
részt. Úgy hangzik, hogy a felek megállapodnak abban, hogy a központi költségvetés normatív
hozzájárulása és a támogatása, továbbá az intézmény pénzügyi átadása tekintetében az
átadás-átvétel időpontja 2012. szeptember 1. Tulajdonképpen ide is bekerült az, hogy
szeptember 1. az átadás időpontja. A pénzügyi átadás a dolgozók szeptember 1-gyel történő
alkalmazását is jelenti. Nagyon röviden ennyi volt a változás és a többinél is külön-külön
elmondja majd.
Gyovai István polgármester:
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Ez a nagyon rövid kiegészítés is mutatja azt, hogy rendkívül bonyolult folyamat volt az,
aminek az eredményeként a mai napon erről a kérdésről tárgyalnak. Nem tudja, de szerinte
az Osztályvezető úr sem, hogy hány különböző hatóságnak, intézménynek, egyéb szervezetnek
a véleményét kellett kikérni ahhoz, hogy egyáltalán létrejöhessen ez a megállapodás.
Kérdések 14:50:56
Váradi Krisztián képviselő:
Amikor két hónappal ezelőtt szándékukat fejezték ki, hogy ezt az intézményt és továbbiakat is
egyházi működtetésbe kívánnak átadni, meghozták a 46/2012. számú határozatot, aminek
csak az utolsó mondatát olvassa fel. Ehhez kapcsolódóan fog kérdést feltenni. „A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét arra, hogy a tárgyalások során kiemelt figyelmet
fordítson a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételének megállapodásban történő
rögzítésére minden olyan intézmény esetében, ami Kiskunhalas területén működik és a
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye fenntartásában van. Ezen határozat szerint nemcsak
erről az intézményről volt szó, hanem azt kérte a testület, arra hívta fel a figyelmet, hogy a
tárgyalások során minden intézményt, beleértve a már egyházi Szent József Általános Iskolát
is vegyék figyelembe. Azt szeretné kérdezni, hogy a tárgyalások során volt-e erről szó, szóba
került –e a közoktatási megállapodások felülvizsgálata, módosítása például a Szent József
Általános Iskola esetén? Ez azért fontos, amit hozzászólásban is ki fog fejteni, mert a három
napirend bizonyos szempontból össze is függ. Szóba került-e a megállapodás módosítása?
Gyovai István polgármester:
Természetesen, mind az óvoda, mind az általános iskola tekintetében tárgyaltak erről. A
középiskola nyilván más kategória, oda felvétellel jutnak be a tanulók. Mindkét
megállapodásban benne szerepel.
Váradi Krisztián képviselő:
Nem arra kíváncsi, hogy ennél a két intézménynél, mert látja, hogy benne van a 4 % és a 10
%. A határozatuk azt mondja, hogy minden Kiskunhalason működő intézmény, amely a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye működtetésében áll. Ezt a határozatot szó szerint
értelmezve, bele kell érteni a Szent József Általános Iskolát is. A már meglévő
megállapodásuk módosítása a Szent József Általános Iskola és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek beiskolázása kapcsán szóba került-e?
Gyovai István polgármester:
Természetesen beszéltek róla. Pillanatnyilag azok a megállapodások, megállapodás
tervezetek, amelyekről tárgyalnak, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a leendő fenntartó
között jön létre. Jövő év január 1-jétől, amikor az állam veszi át valamennyi oktatási
intézményüket, ez a rendszer globálisan megváltozik. Attól kezdve nem az önkormányzat fogja
meghatározni az ilyen fajta tételeket, hanem valahol valakik az állami szervezeten belül. Ez
nyilván azt jelenti, hogy jövő év január 1-jétől bár ezek a megállapodások nem vesztik
hatályukat, de az állam részéről nyilván egy újfajta szabályozórendszer kerül megállapításra.
Túl vannak a felvételiken a szeptemberi beiskolázások tekintetében. Ha az alsóvárosi
iskolával kapcsolatban egy ilyen pontot fogalmaztak volna meg, vagy módosították volna a
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korábbi megállapodást, lényegében semmilyen hatással nem lett volna a következő évekre.
Rostás László KVCNÖ elnöke:
A cigány soha nem volt nemzetiség és nem is lesz, etnikai kisebbség. Nemzetiség az, akinek
Európában van anyaországa. Mindig is kisebbség lesznek, azok is maradnak.
A vállalt százalékok kőbe vannak vésve? Mi van akkor, ha többen vannak? A hátrányos
helyzetűeknél a cigányokról van szó.
Az iskola- és az óvodaátadásnál elég keveset volt megszólítva. Mi lenne, ha a 4 és a 10 %
túlmenne? Nem tudja hogy állapodtak meg.
Gyovai István polgármester:
Ez a minimális érték.
Rostás László KVCNÖ elnöke:
Beleírva nincsen, hogy a minimális.
Gyovai István polgármester:
Benne van biztos. Ez azt jelenti, hogy legalább ilyen arányban vállalja, ez teljesen
egyértelmű.
Jegyző asszony is emlékeztette rá, hogy a nemzetiségi önkormányzat is véleményezte az
előterjesztést, illetve magát az átadás-átvételt.
A megbeszélések jellemzően a hivatal szervezetén belül történtek.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat meg volt hívva a tájékoztatóra az óvodába és az
általános iskolába is, ahol tájékoztatták az illetékes szervezeteket, szülőket, gyerekeket. Ott ki
lehetett fejteni a véleményt.
Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
Nehéz úgy hozzászólni és véleményt alkotni, hogy kizárólag csak erről a napirendi pontról
beszéljen. Ez a három valahol összefügg és egy picit előre fog utalni a másik két intézmény
átadására is. Ott függ össze, hogy a katolikus egyház fenntartásában van a Szent József
Általános Iskola. Most egy óvoda, utána pedig egy középiskola a katolikus egyháznak, majd
utána egy általános iskola a református egyháznak történő átadásáról döntenek. Ez a három
így egyben és a már meglévő általános iskola a jelenleg meglévő oktatási szerkezetüket olyan
szinten bontja meg, amit már elmondtak egy hónappal ezelőtt, amikor döntés született arról,
hogy szándékukat fejezik ki ezen szerződés megkötésére az átadásról. Akkor is kifejtették,
hogy ezt az irányt nem igen tartják jónak a város oktatási rendszerének szempontjából. Ők azt
a véleményüket fenntartva, amit megfogalmaztak az előző testületi ülésen, ezt az előterjesztést
nem tudják támogatni.
A Szűts József Általános Iskola átadásról szóló döntésnél fogja részletesen kifejteni, hogy mi
pontosan az aggályuk, azaz hogy az oktatási szerkezetet megbontja. Tulajdonképpen már az

15

óvodaátadásnál is szóba került. Nehéz ebben az egészben érvelni. Rostás László KVCNÖ
elnöke is szóba hozta, hogy a cigány nemzetiségi önkormányzatot is érinti ez az ügy.
Bizottsági ülésen is szóba került, hogy bizonyos dolgokat kimondani nem lehet, hanem szép
szavakkal próbálják burkolni a kifejezéseket, hogy halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok.
Mindannyian tudják, hogy egy bizonyos szempontból az óvodai és oktatási rendszer
tekintetében erről a kérdésről is szólni kell, erről is szó van. Most a halmozottan hátrányos
helyzetűek aránya 4 %, a hátrányos helyzetűek aránya valahol 30 % körül van. A bizottsági
ülésen is rákérdezett arra, hogy miért csak a három H-s gyerekeket rögzítik
megállapodásban, a hátrányos helyzetűeket miért nem? Azt a választ kapta, hogy igazából
erre van szükség, ezt kell rögzíteniük. Meggyőződése, hogy ez nem teljesen fedi le azt, amire
ez a dolog tulajdonképpen ki van találva, ami e mögött rejlik és amiről soha nem beszélnek,
csak kicsit rébuszokban. Véleménye szerint ez most óvodai és általános iskolai szinten is meg
fog bomlani ebben a városban, s a mostaninál még jobban megbontja az oktatási rendszerük
kényes egyensúlyát. Ez problémákat vet fel. A folytatást a másik napirendi pontnál fogja
elmondani.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát.
Osztályvezető úr szóbeli kiegészítésében elhangzott néhány egy-két olyan tételt, ami a
határozati javaslatukat érinti. Természetesen az általa megfogalmazottakat az előterjesztés
részének tekinti.
Ilyen értelemben kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a Százszorszép Óvodák
Lomb Utcai Tagintézményének fenntartásba adásáról szóló határozatukat?
No: 885
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Nem
Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 15:01:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
2
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Határozat:
114/2012. Kth.
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagintézménye fenntartási jogának átadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák Lomb Utcai
Tagintézményében az óvodai nevelési feladatok ellátását 2012. augusztus 31-ei
hatállyal megszünteti és ennek megfelelően a Százszorszép Óvodák 1. számú
mellékletben meghatározott alapító okiratának módosítását elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák Lomb Utcai
Tagintézménye fenntartási jogát jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától 2062.
augusztus 30 napjáig tartó időszakra átadja a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye
részére.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Lomb Utcai Tagóvodában az óvodai nevelési
feladatok ellátására vonatkozó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötendő
Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást a 3. számú melléklet, továbbá a
Közoktatási-köznevelési megállapodást a 2. számú melléklet szerint elfogadja, és
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Lomb Utcai Tagóvoda (6400 Kiskunhalas,
Lomb u. 5., hrsz. szám: 5193) óvodai nevelési feladatok ellátásához szükséges ingó és
ingatlan vagyontárgyaira vagyonkezelői jogot ad a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye részére, és egyúttal megbízza a Polgármestert, hogy az erről szóló
vagyonkezelői szerződést terjessze be a Képviselő-testület elé a 2012. júniusi ülésen.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, metropolita,
Nyerges Pálné óvodavezető, Százszorszép Óvodák,
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
3 Új napirendi pont 15:01:44

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola fenntartói jogának átadása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:
Ugyanazokat elmondaná, mint az óvodánál. A határozati javaslat 3. pontja ugyanúgy
kiegészülne, ugyanazzal a szöveggel, mint az előzőnél.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés a 3. számú mellékletét
képező Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást, továbbá a 2. számú mellékletét képező
Közoktatási-köznevelési megállapodást a Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegyével, és
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az aláírására. Ezzel egészülne ki a határozati
javaslat.
A közoktatási, köznevelési megállapodásba is belekerülne a 25. pontba, szintén ahogy az
előzőnél volt, hogy a felek megállapodnak abban, hogy az egyház 2012. augusztus 31-ig
kezdeményezi a közoktatási feladatkörében eljáró kormányhivatalnál az egyoldalú nyilatkozat
megtételét a közoktatási törvény 81. § (11), valamint (13) bekezdésében meghatározottak
alapján. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a közoktatási törvény 118. § (9)
bekezdése alapján az egyoldalú nyilatkozat megtételét követő 60 napon belül bármely fél
kezdeményezheti jelen megállapodás azonnali hatályú felmondását.
Az új megállapodás a fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 1. pontjából szintén
törölnék az (5) bekezdést, annyi maradna, hogy 81. § alapján. A 3. pont, hogy a felek
megállapodnak abban, hogy a központi költségvetés normatív hozzájárulása és támogatása,
továbbá az intézmény pénzügyi átadása tekintetében az átadás-átvétel időpontja 2012.
szeptember 1-je. Ezzel egészült ki a fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás.
Ez annyiban különbözik, hogy egy megszüntető okiratot is el kell fogadni, abban változás
nincs.
Kérdések 15:04:54
Jerémiás Béláné képviselő:
A 4. határozati pontban a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola címe rosszul van írva, mert az
Kossuth Lajos u. 39.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát és Osztályvezető úr kiegészítéseivel együtt értelmezve a határozati
javaslatukat, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola fenntartói jogának átadásáról szóló
határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 886
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Nem
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Igen
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Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 15:05:50
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
2
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

115/2012. Kth.
A II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
fenntartói jogának átadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 31-ei hatállyal a II. Rákóczi
Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát jogutódlással
megszünteti, egyúttal elfogadja az erről rendelkező 1. számú mellékletet képező
megszüntető okiratot.
2.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola fenntartási jogát jogutódlással átadja
2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30 napjáig tartó időszakra a KalocsaKecskemét Főegyházmegye részére.

3.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés a 3. számú mellékletét
képező Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást, továbbá a 2. számú mellékletét
képező
Közoktatási-köznevelési
megállapodást
a
KalocsaKecskeméti
Főegyházmegyével, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az aláírására.

4.

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.)
nevelési-oktatási feladatainak ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyaira
vagyonkezelői jogot ad a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére, és egyúttal
megbízza a Polgármestert, hogy az erről szóló vagyonkezelői szerződést terjessze be a
Képviselő-testület elé a 2012. júniusi ülésen.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Téglás László intézményvezető,
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek,
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Császár- Putyi Brigitta intézményi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 15:05:58

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:A Szűts József Általános Iskola fenntartói jogának átadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:
Itt a 2. pont is változik, ami úgy hangzik, hogy Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts
József Általános Iskola fenntartási jogát jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától 2062.
augusztus 30. napjáig tartó időszakra átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség
részére.
A 3. pont a következőképpen hangzik: Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József
Általános Iskolában az iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátására vonatkozó Kiskunhalasi
Református Egyházközséggel kötendő Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást a 3.
számú melléklet, továbbá a Közoktatási-köznevelési megállapodást a 2. számú melléklet
szerint elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
A közoktatási, köznevelési megállapodásban is több változtatás történt. A dátumokkal
kapcsolatban történtek ezek a változások. Az 1. pontban bekerül az, hogy 2012. augusztus 31.
napjával 2062. augusztus 30. napjáig tartó időszakra adja át az önkormányzat az egyháznak
a fenntartást. A 2. pontban is módosult az időpont: 2012. augusztus 31. napjától. A 3. és az 5.
pontba szintén bekerült a 2012. augusztus 31.
Nem változott, hogy a dolgozók átadása szeptember 1-jével történik. Ez a normatíva és a
bérszámfejtés szempontjából is fontos, hogy egész hónap legyen.
Egy 27. pont is bekerült, ami a korábbi megállapodásoknál 25. pont volt, azaz a felek
megállapodnak abban, hogy a felek megállapodnak abban, hogy az egyház 2012. augusztus
31-ig kezdeményezi a közoktatási feladatkörében eljáró kormányhivatalnál az egyoldalú
nyilatkozat megtételét a közoktatási törvény 81. § (11), valamint (13) bekezdésében
meghatározottak alapján. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a közoktatási törvény
118. § (9) bekezdése alapján az egyoldalú nyilatkozat megtételét követő 60 napon belül
bármely fél kezdeményezheti jelen megállapodás azonnali hatályú felmondását.
Ennyivel egészült ki a közoktatási, köznevelési megállapodás.
A 3. számú mellékletben itt is törlésre került az 1. pontból az (5) bekezdés, illetve a 3. pont is
módosult. A felek megállapodnak abban, hogy a központi költségvetés normatív
hozzájárulása és támogatása, továbbá az intézmény pénzügyi átadása tekintetében az átadás20

átvétel tekintetében az átadás-átvétel időpontja 2012. szeptember 1-je. Tehát a pénzügyit ide
is behelyezték, hogy egyértelműbb legyen.
Itt a megszüntető okiratot is módosítani kellett, a 9. pontjában változtak a dátumok. 2012.
augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig. A 11. pontban 2012. augusztus 31.
napjától. A 13. pontban a kötelezettségvállalásnál augusztus 30-i dátum. A 14. pont a) pontja,
hogy az intézményi költségvetés felett 2012. augusztus 30-ig Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2012. augusztus 31-től Kiskunhalasi Református
Egyházközösség rendelkezik. Ilyen változás történt a megszüntető okiratban.
Kérdések 15:12:01
Rostás László KVCNÖ elnöke:
Az egyházak és az állam átveszik az iskolákat. A helyi hivatalnak, az osztálynak lesz-e
valamilyen dolga az iskolákkal kapcsolatban?
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:
Január 1-jétől nagy változások várhatóak. Mint oktatási feladat, az óvodai feladat marad az
önkormányzatnál, osztálynál, illetve a művelődés és a jegyzői feladatok.
Hozzászólások
Nagy Róbert képviselő:
Igaz, hogy az előbbiekben Váradi Krisztián képviselő az ő aggályait is megfogalmazta az
üggyel kapcsolatban, de szeretné néhány gondolattal kiegészíteni.
A megállapodás 9. pontjában mindössze egy mondatban rögzíti, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek arányát 10 %-ban fenntartja az intézmény. Mégis, ha alaposan
megnézik az iskolák adatait, akkor rájönnek, hogy a 10 % irreálisan kevés. A Szűts József
Általános Iskolában jelenleg 30 % körül van a három H-s gyerekek száma. A városi átlag
közel 20 % körüli. Mi lesz a megállapodás hatására az iskolából kiszoruló további 10 %
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóval? Mivel a körzetében lévő intézmény nem fogja
felvenni, a helyzetüket tovább rontva kénytelen lesz a még rendelkezésre álló három iskola
valamelyikébe iratkozni és jóval messzebb járni nap, mint nap iskolába. Ennek hatására
tovább súlyosbodik azoknak az egyébként is hátrányos helyzetben lévő iskolák helyzete is,
ahol a körzet jellegénél fogva most az átlag feletti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
száma. A döntés hatására tovább fog emelkedni az arány. Aztán jön majd a
kompetenciamérés és az eredmény tévesen azt fogja sugallni, hogy ezekben az iskolákban
alacsonyabb szintű az oktatás. Most lehetőség lett volna ezen változtatni, de úgy érzi, hogy a
tárgyalásokon ez nem kapott kellő figyelmet és hangsúlyt. Mindezek szerint nem is teljesült a
februári ülésen hozott 44/2012. Kth. számú határozat, amiben egyértelműen meghatározza a
képviselő-testület akaratát, miszerint felhívja a Polgármester figyelmét arra, hogy a
tárgyalások során kiemelt figyelmet fordítson a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
felvételének megállapodásban történő rögzítésére.
Véleménye szerint a testület ezen kérését, akárhogy is lesz a későbbiekben és akárhova
kerülnek az iskolák, mindaddig amíg ő hozza a döntést, „kutya kötelessége” teljesíteni. Az
egyházi iskoláknak is hasonló mértékben kellene felvállalniuk a halmozottan hátrányos
helyzetű családok gyermekeit, mégha velük kicsit többet is kell foglalkozni.
Az előterjesztést magát jónak ítéli, de a kifogások és az előnytelen megállapodás miatt nem
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tudja támogatni.
Váradi Krisztián képviselő:
Nagy Róbert képviselő minden szavával egyet tud érteni. Ahogy ígérte, tovább fűzné azt a
gondolatsort, amit két napirendi ponttal ezelőtt elkezdett.
Elmondta bizottsági ülésen és korábban is, hogy semmiképp nem mondják azt, hogy az egyház
rossz fenntartója lesz az iskolának, sőt. Biztosak benne, hogy az egyház nagyon jó fenntartó
lesz és jó körülmények között fog működni ez az intézmény. Magas színvonalú lesz az oktatás,
ez egy percig nem kérdés bennük sem. A probléma az, hogy ennek mik a következményei.
Ahogy Nagy Róbert képviselő is elmondta, az egyik fő probléma a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek aránya az iskolákban. Ezt még egészítsék ki azzal, hogy az egyházi
fenntartású általános iskolák jóval magasabb, kb. 1,8-szeres állami normatívát kapnak a
kiegészítő normatívából, így ezekben az iskolákban jelentősen több pénz lesz az oktatásra.
Már csak ebből kifolyólag is magasabb színvonalú oktatást lehet megvalósítani, mert az
oktatáshoz is pénzre van szükség. A megmaradó másik három általános iskolába, amiről nem
tudják, hogy az állam az átvétel után megtartja-e mind a hármat, vagy a demográfiai
változásokra hivatkozva a háromból kettőt csinál. Ha ez bekövetkezik, akkor marad négy
általános iskola ebben a városban, amelyből kettőben pénzügyi források tekintetében is igen
magas színvonalon lehet majd oktatni, a másik kettőben kevesebb pénz lesz, továbbá a
gyerekek társadalmi helyzetével összefüggés is befolyásolni fogja. Kettő iskola az egész város
területéről iskoláz be és a halmozottan hátrányos gyermekek aránya jóval alacsonyabb lesz
ezekben az iskolákban. Ahogy Nagy Róbert képviselő is utalt rá, a megmaradó iskolákban
ezeknek a gyermekeknek az arányát akár 40-50 %-ra is fel fogja tolni. Olyan szinten bomlik
meg ezzel a döntésükkel a város oktatási egyensúlya, amit ők nem tartanak jónak. Véleménye
szerint ez nem lett kellően átgondolva. Ezzel ma igazából senki nem szembesül, a jövő héten
sem, 1 év múlva sem. Ezzel 2,3,5,10 év múlva fog szembesülni a város, hogy milyen súlyos
aránytalanságokat, szerkezeti változásokat okoz ez az átadás. Az egykori Alsóvárosi
Általános Iskola átadásakor 6 általános iskola működött ebben a városban. Akkor egy
egyházi iskola, még azzal is, hogy esetleg a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek –akkor
még nem hívták őket így- aránya ott jóval alacsonyabb volt, nem okozott egyensúlybomlást
ebben a városban. Utána folyamatosan igazították a körzethatárokat. Kínosan próbáltak
ügyelni arra, hogy a városban működő általános iskolák között a versenyegyenlőség legyen
meg. Most ezt fogják gyakorlatilag teljes egészében lerombolni.
Máté Lajos képviselő:
Elsősorban a Váradi Krisztián képviselő által elmondottakra szeretne reagálni.
Az egyházi iskolák idáig olyan állami normatívát kaptak, ami az önkormányzati iskolákhoz
képest névlegesen tűnt csak magasabbnak. Az 1,8-szeres normatívát azért kapták, mert az
önkormányzatok változó mértékben, sajnos az utóbbi években egyre jobban, Kiskunhalas is
közel 50 %-ot hozzátett az állami normatívákhoz az iskoláknak. Ezt az egyházi iskoláknál oly
módon kezelték le, hogy egy országos átlagot képeztek és ezt kapták meg központilag az
egyházi iskolák. Volt ahol ez többet jelentett, mint a helyi önkormányzat ereje, volt ahol ez
kevesebb volt. A kormányzat bejelentette, ha Váradi Krisztián képviselő olvas újságot, akkor
láthatná, azzal, hogy az állam átveszi az általános iskolákat, nem lesz az önkormányzat ezen
iskolák mellet és nem is fog adni normatívát. Meg fog szűnni ez a különbség az egyházi és az
állami iskolák között. 50 évről van szó, 2062-ig adják ezeket az iskolákat kezelésbe. Ez az
arány nagyon gyorsan ki fog egyenlítődni. Pénzügyileg nem lesz sok különbség az egyházi és
az önkormányzati iskolák között. Tartalmában, lelkiségében idáig nagyon nagy volt a
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különbség és nem az egyházi iskolák rovására. Bízik benne, hogy ez meg is fog maradni és
helyreáll. Valamikor az egyházi iskolák elég nagy részt képviseltek az oktatásból, de abban az
időben az egyházaknak ez egy komoly feladata volt. Voltak egyházi birtokok, abból eltartották
ezeket az iskolákat. Az egyházak úgy kapták vissza az iskoláikat, hogy nem kapták vissza
hozzá azt a vagyont, amiből ezeket fenn lehetett tartani. Ezért volt ez a finanszírozási
rendszer. Nem szabad, hogy ebből baj legyen, sőt kifejezettnek pozitívnak gondolja, hogy a
református egyház azt az iskolát veszi át, amiben igen magas a hátrányos helyzetű gyerekek
aránya. Nem félt ettől. Reméli, hogy nem sokáig marad Szűts József Általános Iskola a neve.
Váradi Krisztián képviselő:
Természetesen most a legmagasabb, de olvassák a közoktatási megállapodást, a következő
években az új beiskolázással a 10 %-os beiskolázással ez fokozatosan fog szépen lejjebb
épülni. Ráadásul ott van még az a kérdés, hogy a Szent József Általános Iskolánál most azt a
választ kapták, hogy a három H-s gyerekek aránya 8 % körül van. Bár hivatalosan
megszámolni nem szabad, de ha etnikai összetétel szempontjából megvizsgálnák, akkor ez az
arány jóval alacsonyabb lenne. A probléma amit mondott, az statisztikai adatokkal nem
kezelhető ilyen egyszerűen. Ez az arány az előző hozzászólásában elmondottak szerint nagyon
meg fog borulni szerinte.
Azzal, amit a Képviselő úr a finanszírozással kapcsolatban elmondott, az a problémája, hogy
arra nem igazán tud alapozni, hogy a Kormány mit mond mit fog csinálni. Amit egyik héten
mond, az már a másik héten nem úgy van. Nagyon sok ügyben igaz ez, de maradjanak
konkrétan átadási példánál, lásd kórházak átadása. Az iskolák átadásánál is elhangzott
először, hogy viszik tokkal, vonóval, aztán volt olyan is, hogy viszik, de egyébként a
finanszírozás itt marad és az önkormányzati fizeti a számlát. Arra nem tud adni, hogy mit
mond a Kormány. Abból kell kiindulni, ami a ma hatályos jogszabály. Eszerint amit mondott,
az megállja a helyét. Továbbra is azt mondja, az az igazi probléma, hogy társadalmi
problémákat fog felvetni az oktatásukban az iskolák között. Bödecs Pál lelkész úr a bizottsági
ülésen nyíltan is kimondta, nem rejtette véka alá, hogy az egyháznak nem titkolt szándéka,
hogy elitiskolát csináljon a Szűts János Általános Iskolából. Ennek a kijelentésnek akár még
örülhetnének is, hogy van egy elitiskola. Nem ez a probléma. Elitiskolák mindig is voltak és
lesznek is. A probléma az, hogy nincs átgondolva, mi történik a fennmaradó iskolákkal, mi az
ott dolgozókkal, mi lesz az odajáró gyerekekkel, hogyan és hova iskolázzák majd be a
gyerekeiket 15-20 év múlva a Kiskunhalasiak. Erre most nem ad választ a mostani
problémakör.
Hunyadi Péter képviselő:
Csodálkozik, hogy a balliberálisok miért nem támogatják a versenyt, a választás lehetőségét.
Ez egyáltalán nem baj. Az oktatási szerkezet valóban változni nem fog, de véleménye szerint
abszolút nem baj, előnyére fog változni a városnak. Egyáltalán nem bajnak tekinti, inkább
előnynek. A bizottságokban, amelyekben részt vett, valóban élénk vita volt, különösen az
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságon. Nagyon markánsan előjött, hogy mindenkinek
érdeke ez a változás. Azoknak is akik, valamilyen módon hátrányos helyzetben vannak,
azoknak is, akik nem. Mondhatják, hogy a város közös érdeke, hogy ez így történjen. Egy szép
gesztusnak látná, ha ez egy konszenzussal meghozott döntés lenne, ott is elmondta. A
gyermekeikről, a választás lehetőségéről, egy sokkal előnyösebb szerkezetről van szó és egy
mindenféleképpen támogatható javaslatról.
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Pajor Kálmán képviselő:
A maga részéről természetellenesnek tartotta volna, ha az MSZP részéről Jekő Attila
képviselő és a Gyurcsány-féle koalíció részéről Váradi Krisztián képviselő támogatta volna az
egyháznak történő átadást. Ez valóban egy nagyon természetellenes megmozdulás lett volna a
részükről. Azt is érti, hogy a politikai kifogásokat ilyen köntösbe bújtatják, hogy oktatási
egyensúlyért és versenyegyensúlyért aggódnak. Egészen más okok húzódnak a háttérben, ezt
tudják. Már hallja az érveket, ha demográfiai okokból esetleg Halason iskolaszerkezetet kell
változtatni az állami iskoláknál, akkor természetesen a Kormány lesz az oka, mert meglépi
ezeket a lépéseket és nem az, hogy sajnos egyre kevesebb a gyerek Kiskunhalason. Ha
emlékszik rá Váradi Krisztián képviselő, az Intézkedési Tervhez készült anyagban benne volt,
hogy Halason 20 %-kal több pedagógus van a kelleténél. Ez fehéren-feketén le van írva
benne. Nagyon sajnálatos dolog, hogy ilyeneket le tudnak írni már a mostani helyzetről is. A
gyereklétszámot kellene növelni ahhoz, hogy az iskolák életképesek maradjanak. Nemcsak
Halason, az országban és Európában sem megy. Csak egyes népcsoportoknál megy. Ezt a
dolgot kár politikai támadás áldozatává tenni. Megítélése szerint sem kell tartani attól, hogy
esetleg erkölcsileg, mentálisan erősebb gyerekek fognak kijönni egy iskolából a jelenleginél.
Jekő Attila képviselő:
Kéri, hogy Pajor Kálmán képviselő ne prejudikáljon, mert a napirend kapcsán még hozzá sem
szólt és már mondta, hogy fog dönteni. Az első pillanattól kezdve ezt nem politikai ügyként
kezelték, hanem oktatáspolitikai kérdésként és fogják is a következőkben. Ilyen jellegű
érveiket mondták el. Egyetlen politika pamflet sem hangzott el, nem álltak neki a Kormány
oktatáspolitikáját szidni, pedig megtehetnék. Azt gondolja, hogy van elég probléma és gond
ebben a kisvárosban. Nem akartak ebből nyílt politikai kérdést csinálni. Nem kezdtek el
szülőket felbújtani az átadás ellen és még sorolhatná azokat a módszereket, amelyeket esetleg
mások megtettek volna ebben az esetben. Azt kérné, hogy maradjanak ebben a síkban, mert
mindenkinek ez a hasznos.
Hunyadi Péter képviselő hozzászólására csak annyit reagálna, hogy bizonyos kérdésekben
nagyon is támogatják a versenyt, de véleménye szerint az oktatás az olyan szegmens, ahol az
esélyegyenlőségnek nagyobb szerepe van, mint a versenynek. Mindenkinek, ha nem is azonos,
de közel azonos lehetőségeket adjanak. Úgy gondolták, s Váradi Krisztián képviselő ezt
nagyon jól alátámasztotta, hogy ebben a helyzetben ez most Kiskunhalason sérülni látszik.
Nem a holnapi naptól, de egy hosszú folyamatban ez látszik kibontakozni.
Azokat a kormányjavaslatokat, amelyek az egyenlőség irányába viszik az iskolák
finanszírozását, üdvözítőnek tartják ők is. Bárcsak Máté Lajos képviselőnek lenne igaza, hogy
a Kormány ezt az egyenlő mércét alkalmazza minden intézmény kapcsán. A maguk részéről
lezártnak tekintik a vitát. Ezután már nem prejudikáció, amit Pajor Kálmán képviselő
mondana, mert nem fogják támogatni ezt az előterjesztést sem.
Máté Lajos képviselő:
Nemrég jelent meg Ván Benjámin könyve Szilády Áron életéről. Ván Benjámin 1948-ban,
amikor az iskolákat államosították, a református templomban tartott egy prédikációt, amiben
elmondta, hogy a szürkemarha bika egy gyönyörű címeres állat. Két mirigyet kell belőle
eltávolítani és egy igavonó barommá válik. A magyar ifjúságtól is két dolgot kell elvenni, a
hitet és a hazaszeretet és akkor a magyar ifjúság is hasonlatos lesz az igavonó baromhoz.
Véleménye szerint ezt az egész konstrukciót csak egyetlen dolog veszélyezteti. Ha a
kormányok egymást váltván átveszik a szocialisták és megteszik ugyanazt, amit a korábbi
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időszakban megtettek, hogy az egyházaknak nem adták oda azt a finanszírozást, ami járt
volna nekik. Ha ezt nem teszik és az egyenlőséget ők is fenntartják az állami és az egyházi
iskolák között, akkor szerinte ettől a konstrukciótól egyáltalán nem kell félni. Attól sem kell
félni, hogy a Kormány arra fog törekedni, hogy az állami iskolákba próbálja koncentrálni a
hátrányos helyzetű gyerekeket, az egyházi iskolák pedig elitiskolák legyenek.
Az egyházak sokkal jobban állnak ehhez a kérdéshez. Ők nevelni akarnak elsősorban és nem
elitet képezni. Úgy gondolja, hogy mindenképpen ki kell jelenteniük, hogy ezt a konstrukciót
lehet támogatni. Különös, hogy Ajka, ami szocialista vezetésű város, kifejezetten egyháznak
akarják odaadni az iskolákat. Az más kérdés, hogy a Hit Gyülekezetének.
Jerémiás Béláné képviselő:
Kiskunhalas lakosságának 2/3-a, mintegy 20 ezer ember vallotta magát a népszámláláskor
valamelyik felekezethez tartozónak. Csak üdvözölni lehet azt, hogy egyházi kezelésbe kerülnek
át az iskolák. Úgy érzi, hogy joguk van az egyházaknak is megjelenni az iskoláztatási
színtéren, hiszen a lelkiséggel, a lelki neveléssel és a hittel, ami plusz az oktatásukban, többet
adnak a gyerekeknek. Innen arra buzdítja azokat a gyerekeket, szülőket, akik ezekbe az
iskolákba járnak, járatják a gyerekeiket, hogy ezt a lehetőséget keressék és használják ki
arra, hogy minél jobban megismerjék az istenhitet.
Nagy Róbert képviselő:
Ajánlással szeretne élni. A képviselő-testület legalább a saját határozatait tartsa be, a
44/2012. Kth. számú határozatát is, amit az előbb felolvasott. Éppen ezért a fenntartói jog
átadására szóló megállapodást módosítsa és minimum 15 %-ra emeljék a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek felvételi arányát.
Nagy Péter alpolgármester:
Eredetileg nem akart hozzászólni, de olyan mértékben eltorzult a hozzáállás, hogy nem
oktatáspolitikáról beszélnek, hanem pártpolitikai nézetekről. Az oktatásnak végképp nem
szabadna erről szólnia.
Nagyon örült, amikor pár hónappal ezelőtt az egyházak benyújtották az igényüket
iskolafenntartásra. Annak is külön örült, hogy mindkét vezető egyház, a reformátusok és a
katolikusok, középfokú intézményt is kértek és kapnak. Az egyházak között is így egyensúly
alakult ki. Ez így nagyon jól van.
Nem ért azzal egyet, hogy miért nem lehet azt meghatározni, hogy milyen eloszlásban és
milyen feltételekkel lehet felvállalni a város oktatásügyét. Beszéljenek őszintén és nyíltan.
Amit elmondtak a képviselőtársai, az egy teljesen jogos problémafelvetés. Nem szereti a
kisebbség szót használni, amit Rostás László KVCNÖ elnökével már többször megbeszéltek.
Ők magukat cigányoknak vallják és nyugodtan használhatják ezt a kifejezést. Hosszú éveken
keresztül a cigányok születési aránya a városban meghaladja a többség születési arányát. Ez
nyomon követhető. Egy ismerősével beszélgetett a minap, aki az mondta, hogy a lánya szült a
kórházban és 10 szülő nőből 8 cigány volt. Nem kell mást mondani. Tudják és érzik, hogy ez
az arány tovább fog növekedni. Azzal kell számolni, hogy Kiskunhalason rohamosan fog a
cigányság száma nőni. Ez pár éven belül és most is megjelenik az intézményeknél. Nem hiszi,
hogy ez ellen az egyház tiltakozna. Ha ők azt mondják, hogy egységesen fel akarják vállalni a
városban az oktatásügyet, akkor ez is beletartozik. Nem kell szabadkozni. Ha ők adtak egy
ilyen feladatot a Polgármester úrnak, hogy ezt képviselje és így folytassa le a tárgyalásokat,
akkor milyen alapon nincsen benne? Ilyen alapon azt mondja, hogy vegye le a napirendről és
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terjessze elő az elvárásoknak megfelelően.
Gyovai István polgármester:
Még mielőtt tovább fokozódik a hangulat a hátrányos helyzetűek arányának megállapításával
kapcsolatban, mégegyszer szeretné elismételni azt, amit a legelső, Váradi Krisztián képviselő
által feltett kérdésre válaszolt. Kéri, hogy figyeljenek.
Valamennyi oktatási intézményre a tavasz folyamán lezajlott a beiratkozás. Ez az év a
korábban kialakult önkormányzati oktatási rendszer szabályai alapján indul el szeptember 1jétől. Január 1-jétől az állam veszi át az önkormányzati intézményeket. Január 1-jétől a
pillanatnyi helyzet szerint az önkormányzatnak legfeljebb az ingatlannal kapcsolatos teendői
lesznek, mert az alaptantervtől kezdve, az oktatási program, a különböző szabályozások az
állam kezébe kerülnek át. Vitatkozhatnak egy jövő évi, vagy 5 év múlva érvényesítendő
arányon. Teljesen mindegy, hogy 5,15,40 %-ot határoznak meg, mert a jövő év január 1-jétől
állami kézbe kerül át. Olyan dologról vitatkozik a képviselő-testület, aminek semmilyen
hatása nem lesz az iskolákra. Abban az esetben, ha az állam úgy dönt, hogy helyi szintre
helyezi át ezeknek a szabályozását, akkor ennek megfelelően a jövő évben megjelennek azok a
rendeletek, törvények, amelyek meghatározzák az önkormányzatok esetleges lehetőségeit.
Abban a pillanatban, ha lesz ilyen, a kezükbe kerül az e fölötti döntés joga. Pillanatnyilag ez
nem látszik. Kéri a képviselő-testület azon tagjai, akik úgy gondolják, hogy erre bármilyen
hatással lehetnek, felejtsék el. Nincsenek abban a helyzetben.
Tisztelt Képvislelő Úr! Ha most ezt rögzítik, az csak a jövő év szeptember 1-jétől érvényesül.
Addigra réges-régen állami szabályozás lesz. Beleérti az egyházi iskolákat is. Úgy látja, hogy
nem érti a Képviselő úr, de mégegyszer nem ismétli el.
Rostás László KVCNÖ elnöke:
A cigány vezetésnek annyi lehetősége van, hogy azt a békés munkát, ami idáig volt, azt
megtartsák. Őszintén reméli, ha egyházi tulajdonba kerülnek az iskolák, óvodák ugyanúgy
megmarad a jó kapcsolat. Arra kéri a jelenlévőket, hogy ne politikai, hanem tényleg szakmai
döntés legyen, hiszen fontos, hogy az ő gyerekeik is tanuljanak, ne legyenek elkülönítve.
Nem véletlenül kérdezte az Osztályvezető urat, hogy milyen szerepe lesz Kiskunhalas város
vezetésének az oktatási intézmények állami kézbe kerülése után. Jó lett volna bővebbet hallani
róla, de valószínűleg nem tud bővebb tájékoztatást adni egyéb okok miatt. Tényleg nem látnak
előre. Halasiak, ezek az emberek itt élnek és a cigány emberek születési rátája százalékos
arányban valóban jóval magasabb a más nációk átlagánál.
A beszámolóban arra is ki fog térni, hogy milyen náluk a halálozás.
Sokat tárgyal az egyházi vezetéssel is. Kérte, hogy üljenek le és beszéljenek. Nem hivatalosan
az iskolavezetéssel olyan kapcsolatrendszerben vannak, hogy hetente egyszer általában
leültek az Igazgatónővel. Reméli, hogy ezután is fogja fogadni, ha szükség lesz a munkájára,
vagy egymás segítésére.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nagy Róbert képviselő és Nagy Péter alpolgármester, valamint a szocialista képviselőtársai
hozzászólásai miatt gondolta úgy, hogy szólnia kell, bár véleménye szerint a bizottsági
üléseken már jól áttárgyalták ezt a dolgot. Nem érti a felvetéseiket és a félelmeiket. Idáig is
jártak két és három H-s gyerekek az egyházi óvodákba, iskolákba, a középiskolákba pedig
felvételiznek. Azok tudnak bejutni, akik felvételt nyernek a tudásuk alapján.
Előnytelen megállapodásról beszélnek, de nem érti, hogy miért gondolják ezt róla. Nem hiszi,
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ha egy kisebbségi család elmegy az óvodába és bekopogtat, hogy oda szeretné beíratni a
gyerekét, akkor valaha is elutasítást nyerne. Nagyon kár ilyesmit feltételezni és ettől félni.
Elitiskoláról beszélnek, adja a jó isten, hogy úgy legyen, örüljenek neki. Idáig is nevezetek a
városban egy-két iskolát elitiskolának, ott nem forszírozták a szocialista képviselőtársai, hogy
milyen arányban vannak a két és három H-s gyerekek. Ott is kellett volna talán. Nem kellene
ezt most ráhárítani az egyházi iskolákra. Örüljenek neki, hogy jó kézbe kerülnek az iskoláik.
Fogadják el és ne vitatkozzanak, hanem szavazzák meg ezt a lehetőséget.
Nagy Péter alpolgármester:
Nagyon sajnálja, hogy ilyen zavart okoz ez a dolog. Egyáltalán nem erről van szó.
Maximálisan egyetértenek azzal, hogy az intézmények átkerüljenek az egyházakhoz. Az előbb
is elmondta, hogy örülnek. Sima matematika, nyugodtan lehet számolni. Ha az egyházi
iskolákban 10 % lesz a hátrányos helyzetűek aránya, az azt jelenti, hogy pár év alatt 40-50
%-ra fog ez felszaporodni a többi iskolánál. Ez ilyen formában fog lecsapódni.
Járt Mátraverebélyen egy konferencián, ahol előadást tartott és megkérdezte az ottani
polgármester asszonyt, hogy milyen a cigány tanulók aránya az iskolában. Azt mondta, hogy
70 %-a cigány származású. Ez a tendencia? Ha ez lesz majd Kiskunhalason is, akkor az
egyházi iskolákban lesz 10 %, a többiben pedig 70 %.
A másik, amelyen nem lehet vitatkozni, hogy a testület hozott egy határozatot. Azt tessék
betartani. Ez az előterjesztés nem tartalmazza azt a határozatot. Gyakorlatilag bojkottálva
van az a határozat, amit a testület hozott ezzel kapcsolatosan.
Gyovai István polgármester:
Láthatóan Alpolgármester úr nem értette azokat, amelyeket az imént elmondott.
Pajor Kálmán képviselő:
Úgy festene, mintha Nagy Péter alpolgármester az aggályait fejtegetné, annak ellenére, hogy
elhangzott, rövidesen nem lesz döntési kompetenciájuk ebben a dologban. Az egyházi iskolák
is ebben a városban fognak működni és biztos, hogy alkalmazkodniuk kell a halasi helyzethez.
Ha így fog alakulni a lakosság összetétele, akkor valószínűleg az egyházi iskolák sem tudnak
ettől elzárkózni.
Az a nemzet életképes, amelyik szaporodik. Sajnos a magyarság és egész Európa sem
szaporodik, elöregszik. Nem életképes Európa sem. Életképes a muzulmánság, a cigányság,
az indiaiak, a kínaiak, mert ők szaporodnak. Ilyen egyszerű a dolog. Ilyen feszültségekben fog
lecsapódni, amit hallottak az imént. Ezt a problémát nem a kiskunhalasi önkormányzat fogja
megoldani. Ilyen tendenciákat megfordítani még kormányok se nagyon tudnak. Egészen nagy
összefogás kellene hozzá. Most még nem tartanak ott. A házasságnak családra kellene
irányulnia. A családok eltartóképességét kellene fokozni és szaporodni kellene. Ha ez nem
megy, akkor jönnek a gondok, amelyekről órák óta hallanak. Szerinte nem fognak tudni rajta
ők változtatni.
Gyovai István polgármester:
Egy nagyon apró tényre hívja fel a képviselő-testület figyelmét, amivel nincsenek tisztában.
Az Oktatási és Közművelődési Osztály dolgozója, Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix ölében ott
vannak azok a szerződések, amelyek a döntést követően azonnal aláírásra kerülnek, ha úgy
dönt a képviselő-testület. Ha ez nem történik meg most, a következő 0,5-1 órán belül, akkor
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lecsúsztak az átadásról. Nem kell tudniuk azt, hogy mi ennek a menetrendje. Abban a hitben
tárgyalták végig az elmúlt hónapokat mindkét egyházzal és alakították ki ezeket a
megállapodásokat, hogy ez az átadás meg fog valósulni. Ha most a képviselő-testület úgy
gondolja, hogy a megállapodásban rögzített 10 %-os szintet kevésnek tartja a hátrányos
helyzetűek tekintetében és 15 %-ra kívánja emelni, akkor nincsenek abban a helyzetben, hogy
az egyház részéről pillanatnyilag bárkivel tárgyaljanak és a következő 0,5-1 órában
megállapodás szülessen és ennek megfelelően átjavítva, hogy újratárgyalva az előterjesztést,
tovább tudják küldeni.
Nem hiszik el, hogy az elmúlt két hónapban milyen feszes menetrendben zajlottak ezek a
tárgyalások. Napi sűrűséggel, azzal együtt, amit már az elején is említett, hogy hatvanhat
különböző hatóság és szervezet különböző hozzájárulása kellett, amelyek az elmúlt néhány
napban, vagy az elmúlt 1-2 hétben érkezett meg. Ennek megfelelően történtek meg ezek az
átalakítások, kiegészítések is most.
Nagy Róbert képviselő tette azt a módosító indítványt, hogy 10%-ról 15 %-ra emeljék a
megállapodásban szereplő hátrányos helyzetűek arányát. Kérdezi a Képviselő urat, hogy ezt
módosító indítványként kezeljék-e?
Nagy Róbert képviselő:
Igen.
Gyovai István polgármester:
A képviselő-testület egyetért-e a Képviselő úr módosító indítványával?
No: 887
Gyovai István.......................................Nem
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Nem
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Tart.
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Tart.
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 15:50:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva

4
5
6

26,67%
33,33%
40,00%

26,67%
33,33%
40,00%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Határozat:
Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget.
A képviselő-testület egyetért-e a Szűts József Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról
szóló határozat-tervezettel?
No: 888
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
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:2012.máj.:24 15:51:21
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
4
0

73,33%
26,67%
0,00%

73,33%
26,67%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

116/2012. Kth.
A Szűts József Általános Iskola fenntartói jogának átadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 31-ei hatállyal a Szűts József
Általános Iskolát jogutódlással megszünteti és az erről rendelkező, az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező megszüntető okiratot kiadja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola fenntartási
jogát jogutódlással 2012. augusztus 31. napjától 2062. augusztus 30. napjáig tartó
időszakra átadja a Kiskunhalasi Református Egyházközség részére.
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3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskolában az iskolai
oktatási-nevelési

feladatok

ellátására

vonatkozó

Kiskunhalasi

Református

Egyházközséggel kötendő Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást a 3. számú
melléklet, továbbá a Közoktatási-köznevelési megállapodást a 2. számú melléklet
szerint elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Szűts József Általános Iskola ( 6400
Kiskunhalas, Köztársaság utca 9. sz., hrsz. szám: 3668) iskolai oktatási-nevelési
feladatainak ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyaira vagyonkezelői
jogot ad a Kiskunhalasi Református Egyházközségnek, egyúttal megbízza a
Polgármestert, hogy az erről szóló vagyonkezelői szerződést terjessze be a Képviselőtestület elé a 2012. júniusi ülésen.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagyné Lehoczki Zsuzsa intézményvezető
Bödecs Pál lelkész-főigazgató
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Császár- Putyi Brigitta intézményi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Az ülés vezetését átadja Halász Balázs alpolgármesternek és kéri a szerződéseket, amelyeket
most kell aláírni.
5 Új napirendi pont 15:51:39
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Csipke Közalapítvány, a Városért Közalapítvány, a Kiskunhalas
Város Sportjáért Közalapítvány és a Berki Viola Közalapítvány 2011. éves beszámolói és
közhasznúsági jelentései
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
10 perc szünetet rendel el.
Szünet be 15:51:58
Szünet ki 16:14:46
Kérdések 16:18:02
Gyovai István polgármester:
Visszaveszi az ülés vezetését Alpolgármester úrtól.
Pajor Kálmán képviselő:
Nagyon örül a halasi csipke újabb elismerésének, amit Gyovai István polgármester
bejelentett, de mégis fel kell tennie néhány kérdést az alapítvánnyal kapcsolatban. A
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is elhangzott a
kérdés, de a Csipkeház igazgatónője 2012-re hivatkozott és 2011-re nem adott választ. A
pályázati bevételek 0 Ft-tal szerepelnek a beszámolóban. Ez így volt sajnos hosszú évek óta,
sohasem pályázott a Csipkeház támogatásra. 2011-ben sem volt egyetlen pályázati lehetősége
sem, ahova támogatásért fordulhatott volna? A halasi csipke nemcsak Halasé, hanem nemzeti
kincsük is.
A 16 millió Ft-os 2011-es bevételből a bejelentett 10.000 fő múzeumi látogató kb. 2,5 millió
Ft-ot fizetett be. Ez így van-e?
A beszámoló 48.107.000 Ft készletet ír. Úgy hallja, hogy végre kettéválasztották a múzeumi
készletet a kereskedelmi csipkekészlettől. A bizottsági ülésen az Igazgatónő nem tudta
megmondani, hogy mennyi a kereskedelmi csipkekészlet forintban, esetleg darabra. Nem
tudja, hogy ki tud erre válaszolni.
A közhasznúsági jelentésben írnak a sikerekről. Helyes, hogy utazik a csipkéjük az országban,
a világban, de vele utazik az Igazgatónő is, sokszor csipkevarró is. Argentína, Franciaország,
Németország, Ausztria, Magyarország, mindenütt több tízezer csodáló, hatalmas sikerről
számolnak be. Nyilván ez sok-sok millió forintba kerül az alapítványnak. A jelentés abszolút
nem tartalmazza az értékesítési sikereket. Úgy tudja, hogy az utakra eladásra vitt csipkék 90
%-át sajnos visszahozzák. Így van-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Négy alapítvány, de csak egyetlen elnök a teremben, a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány elnöke. Szeretné kérdezni, hiszen sportosan nagy lendülettel fogtak neki másfél
évvel ezelőtt a munkájuknak, aztán több törés is volt. Mára már a kuratóriumi tagság nem
szívesen jön össze, mert nem látják értelmét a munkájuknak. Szeretné kérdezni az Elnök úrtól,
hogy miben látja az okát, vagy milyen lehetőséget lát abban, hogy erről a mélypontról
elmozduljon az alapítvány?
Harkai Péter Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke:
Üdvözli a képviselő-testület tagjait. Először egy kéréssel szeretne fordulni, mert a kuratórium
egy fővel kevesebb lett, Csáki László sportbarátjuk halálával. Nem tudja hogyan lehetne
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pótolni, vagy a testület is hogyan tudja megoldani. Azt szeretné kérni, hogy nem lehetne-e
csökkenteni a létszámot, mert nagyon nehéz összehozni a kuratóriumon belül egy ülést, hogy
ott megjelenjen a többség, mert érdektelenné vált. Pénzük ugyan nincsen támogatásokból, de
van aki dolgozik benne és a sportágaknak tudnak utalni több-kevesebb összeget. Úgy érzi,
hogy az alapítvány működőképes, vitamentes és úgy hiszi, hogy igazságos döntések születnek
a pénzelosztással kapcsolatban. Ez az 1 %-ot és a vállalatoktól kapott támogatásokat jelenti.
Hunyadi Péter képviselő:
A Berki Viola Közalapítványnál a megelőző évben volt egy 30.000 Ft-os telefonköltség, de
most egy fillér sincs ezen a soron. Nem telefonáltak, vagy máshol számolták el? Vagy eddig
sem kellett volna erre költeni? Van egy 9.000 Ft-os takarítószer sor. Mit és hol takarít a
közalapítvány? Mindegyik alapítványra vonatkozóan szeretné kérdezni, hogy úgy tűnik, hogy
egyik alapítvány sem végzett pályázati tevékenységet. Miből fakad ez? Valóban nincsenek
pályázatok, vagy nem foglalkoznak vele, vagy nincs ilyen jellegű szakember, vagy a városnak
nincs erre figyelme? Biztos léteznek pályázatok, ahonnan pénzt lehetne szerezni és a város
javára fordítani.
Gyovai István polgármester:
A kérdéseket lezárja. Valamennyi alapítvány elnöke kapott meghívást mind a bizottsági, mind
a testületi ülésre. Köszönik a megjelenést a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány
részéről. Nem tudja az okát, hogy a többiek miért nincsenek jelen.
Nincsenek abban a helyzetben, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak, de természetesen
továbbítani fogják az alapítványok vezetőinek.
Pajor Kálmán képviselőnek felhívja a figyelmét arra, hogy mint kuratóriumi tag, ezeket a
kérdéseket közvetlenül tisztázni tudja bármelyik kuratóriumi ülés alkalmával.
A hivatal szerepe annyi volt, hogy az előterjesztést magát elkészítette, egyébként a
beszámolókat mellékletként csatolta.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A legutóbbi kuratóriumi ülésen sajnos nem tudott részt venni, azért tette fel most ezeket a
kérdéseket. Úgy gondolta, hogy itt lesz az Igazgatónő is, de sajnálja, hogy nincs, hogy a
nyilvánosság előtt is megválaszolja őket.
A Halasi Csipke Közalapítvány beszámolójából látszik, hogy a sok-sok nagy siker sajnos
megáll a rácsodálkozásnál és közel sem arányos ezzel az értékesítési siker. Ha valami ennyire
sikeres, mint a halasi csipke, ennyire különlegesség, akkor egy áhított terméknek kellene
lennie és mindenki már csak presztízsből is szerezni akarna belőle. Mondják, hogy luxuscikk a
csipke. Érdekes módon nő a luxuscikkek iránti kereslet. Elemezniük kellene, hogy miért nincs
így a halasi csipkénél. Mivel a csipke túlnyomó többsége Kiskunhalason és környékén kel el,
a drága külföldi utak is fontosak, de emellett a környékbeli vállalkozók felé kellene a
marketingmunkát fokozni. Vegyen törzsgárdatagnak, vagy nyugdíjasnak. A cégeknél ajándék
a csipke általánosságban is. Hírességek is viselhetnék. Nem akar ötletelni, de az a
véleménye, hogy erőteljesen fokozni kellene az értékesítési marketingmunkát, hogy a
csipkevarrók ne kényszerüljenek a segédmunkás órabérérért dolgozni, hiszen az egész világon
9 fő csipkevarró művész van. Halasi csipkevarró művész, akik jó ha 60-70 ezer Ft-ot haza
tudnak vinni havonta. Egy ilyen terméknél, ami zászlós hajója Halasnak, ez egy megalázóan
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kevés kereset. Ha másképp nem megy, akkor összefogással kellene tenni az értékesítési
marketingmunka javításáért. Ezért ő tartózkodni fog a beszámoló elfogadásától. Az elmúlt
évekhez hasonlóan nem lát javulást ezen a téren.
Halász Balázs alpolgármester:
Jó hallani azt, hogy milyen sok helyre eljut a csipke. Nemrég volt a Jeli Arborétumban egy
szép ünnepség, ahol gróf Ambrózy-Migazzi Istvánnak állítottak emléket többek között. Bodor
Miklósnak is állítottak egy domborművet az ottani épület falán, amit V. Németh Zsolt
vidékfejlesztési államtitkár avatott fel. Hosszú méltatásában kitért arra, hogy amikor a Szent
István palástja terítőt elkészítették varrott formában, BNV díjat nyert. Ezt II. János Pál pápa
meg is kapta. Furcsa az, hogy ezen a nagyon szép ünnepségen egy szóban nem említette, hogy
kiskunhalasi vonatkozása van a csipkének. Hiába hangzott el egy neves személy szájából,
hogy Kiskunhalas, halasi csipke, a sajtó már mintha röstellte volna leírni. Ez a baj, hogy
sokszor nem olyan formában jelenik meg az írott sajtóban az ünnepség, amit láthattak.
Büszkék lehetnek arra, hogy a halasi csipke sok helyre elkerül, mégha ilyen áron is.
Nem tudja, hogy mennyit hoznak vissza abból a készletből, amit elvisznek. Bizonyára nem
hiteles az a szám, amit Pajor Kálmán képviselő mondott. Valóban többet kellene még
utaztatni, vagy olyan lehetőséget biztosítani, ami a kisemberek számára is elérhető. Erre van
lehetőség. Ha megnézik a Csipkemúzeumot, szinte pár ezer forinttól hozzá lehet jutni olyan
maradandó ajándékhoz, amit szeretettel vásárolnak a végzős diákok a tanáraiknak, vagy a
szülők a végzős diákoknak maradandó emlékül.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát. Az előterjesztésnek valamennyi alapítványra vonatkozóan külön határozati
javaslata van. Ilyen értelemben külön-külön fognak szavazni róluk.
A határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, ami a Halasi
Csipke Közalapítványra vonatkozik.
No: 889
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.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:24 16:30:41
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

85,71%
0,00%
14,29%

80,00%
0,00%
13,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

33

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

117/2012. Kth.
A Halasi Csipke Közalapítvány 2011. éves beszámolja és közhasznúsági jelentése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke
Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Halasi Csipke Közalapítvány elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A Városért Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 890
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................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:24 16:30:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem

14
0

93,33%
0,00%

34

93,33%
0,00%

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

1

6,67%

6,67%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

118/2012. Kth.
A Városért Közalapítvány, 2011. éves beszámolója és közhasznúsági jelentése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

elfogadja

a

Városért

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 891
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
Ideje:2012.máj.:24 16:31:11

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

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

119/2012. Kth.
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 2011. éves beszámolója és közhasznúsági
jelentése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város
Sportjáért Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A Berki Viola Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 892
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Tart.
Pajor Kálmán................................Igen
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Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:24 16:31:26
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
1

93,33%
0,00%
6,67%

93,33%
0,00%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

120/2012. Kth.
A Berki Viola Közalapítvány 2011. éves beszámolója és közhasznúsági jelentése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola
Közalapítvány 2011.évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Berki Viola Közalapítvány kuratóriumi elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Köszöni valamennyi alapítvány éves munkáját, mégha itt bizonyos bírálatok el is hangzottak.
Úgy gondolja, hogy valamennyien Kiskunhalas város hírét növelik jó értelemben.
6 Új napirendi pont 16:31:53
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi
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munkájáról szóló beszámoló
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:32:39
Nagy Péter alpolgármester:
Az utóbbi időszakban hétvégenként rendszeresen arról hallott, hogy a szórakozóhelyeken
verekedések, súlyos testi sértések fordultak elő. Milyen információt tudna erről adni Rostás
László KVCNÖ elnöke? Milyen garázdacsapatok vannak a városban? Mit tesz a rendőrség ez
ügyben? Ez már nagyon komoly méreteket ölt. Mit tudnak róla?
Hunyadi Péter képviselő:
A támogatás jelentős mértékben csökkent az elmúlt évben. A feladataikat hogyan tudták
elvégezni?
A kistérséggel és a családsegítővel milyen az együttműködés és milyen gondok vannak?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A beszámoló javulófélben van, de majd a hozzászólásban elmondja a gondolatait.
A cigányság körében a munkavállalás lehetősége a véleménye szerint hogyan áll
Kiskunhalason és a térségben?
Pajor Kálmán képviselő:
Valamikor évekkel ezelőtt született egy együttműködési munkaterv a két önkormányzat között.
Mennyire használják ez, vagy veszik figyelembe és ennek alapján folyik-e a munkájuk?
Rostás László KVCNÖ elnöke:
Kezdjék a legkellemetlenebbel. Egy vegyes csoport, van benne cigány és magyar is, az utóbbi
időben megfélemlítik a szórakozni vágyókat és több esetben nincs feljelentés. Az utolsó
esetnél van feljelentés, ami az 53-as főút melletti szórakozóhelyen történt, ahol emlékei
szerint egy szolgálaton kívüli rendőrt is megütöttek. Sok vállalkozó megkereste, de azt
tanácsolta nekik, hogy a rendőrséghez kell fordulni. A cigányokat, akikről tudott, kordában
tudják tartani. Vannak olyan emberek, akik nincsenek a látókörükben. Kérte a rendőrséget,
hogy jobban figyeljenek oda. Korábban nagyon jól működött a Sport és Közrendvédelmi
Bizottság, aminek tagja volt. Akkor sokkal szorosabb kapcsolatban voltak a hatóságokkal,
mezőőrséggel, polgárőrséggel, rendőrséggel. Most nincs akkora rálátásuk és ez probléma.
Erre felhívta a rendőri vezetés figyelmét is. A fiatal szórakozni vágyók és nem utolsó sorban a
vállalkozók hívták fel, hogy tönkremegy a vállalkozásuk, ha ilyen hírek vannak különböző
verekedésekről, lincselésekről. Ez tényleg kellemetlen és nagyon sajnálatosnak tartja.
Hunyadi Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a támogatásuk, ami van, azzal
júliusig, augusztusig meg tudják oldani. Ezt már jelezték korábban. Mindent meg tesznek
annak érdekében, hogy pályázati pénzeket tudjanak nyerni. Önerő sokszor nincsen, amit előre
meg kellene fogalmazni. Márciusban kellett volna benyújtani pályázatokat, de akkor még
nem volt költségvetésük. Akkor be kellett volna mutatniuk pénzeket. Van, amitől sajnos
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elesnek. Főleg a szervezet nem tudott pályázni, így a nemzetiségi önkormányzat se nagyon.
Mindent meg kell előre előlegezni. Tavaly mondta, hogy jobban figyeljenek oda. Ha nincs a
városnak pénze, azt tudomásul veszi. Éppen ezért lesz nagyon kevés rendezvényük az idén.
Reméli, hogy jövő héten meg tudják tartani a gyereknapot. Ez az egyetlen rendezvényük és
talán decemberben még a Kisebbségek Napja. Lassan már az évfordulókat sem tudják
megünnepelni. A 60 évest nem tudták megünnepelni. A 20 éves évfordulót nem tudja, hogy
sikerül-e. Nekik is kellene már valamit csinálniuk. Nincs kiállításuk a cigányság történetéről,
ahol érdekes dolgokat látnának. Szeretnének a halasi cigányság történetéről egy filmet, vagy
egy kiadványt csinálni. Szerinte sokkal nagyobb békében élnének, ha lenne minden iskolának
egy cd-je és időnként megnéznék a filmet, vagy elolvasnák ezt a kiadványt, ami nem felületes,
mert annak nincs értelme.
A Szociális Szolgáltató Központtal a múltkori szóváltás óta nem is nagyon beszéltek. Mindig
azt mondta nekik, hogy kevés az államigazgatási ismeretsége és a férfierő. Megértette utána,
hogy 4 óra után és hétvégén ők nem mennek ki. Sok olyan dolog van, ami 4 óra után van.
Nincs szociális segítő, utcabizalmi hálózatuk, kénytelen maga megcsinálni, vagy akit felkér.
Jelenleg másfél állásuk van. Megpróbál 2-3 embert augusztusig beállítani. Ha meglesz az a
lehetőség, amit a Polgármester úrral megbeszélt, annak nagyon örülne. Nem kell nekik pénzt
adni, hogy foglalkoztassanak. A város foglalkoztasson közmunkában, vagy valahogy, de náluk
dolgozzon. Reméli, hogy lesz belőle valami. Lehet akkor javítani az iskolába járáson és a
munkahelyteremtésen. Nagyon sok feladatot rótt rájuk, hogy 3 éves korukban be kell
óvodáztatni a gyerekeket. Sokkal többet hiányoznak a gyerekek az iskolából, mint 2-3 évvel
ezelőttig. Nem tudnak ott lenni minden nap, mert nekik is el kell menniük dolgozni, vizet,
villanyszámlát kell fizetni. Közel 800 órát számolt össze, amikor társadalmi munkában jöttek
a kollégái például az adóbevallásoknál, rokkantnyugdíjak felülvizsgálatánál, családi pótlék
igénylésekhez hatósági igazolás megkérésénél. Körülbelül a fele van annak leírva, amit
megcsináltak, de van, amit nem tudnak leírni. Sajnos nagyon kevés munkásember van, keveset
vesznek fel. Ha a cigány vállalkozók el tudják vinni, akár alkalmi munkára, akár néhány
hónapra. A cigányság részére nincs munka. Nem kell kimondania, mert még megsért valakit.
Vannak diplomás, középiskolát végzett, szakmunkás cigány, akinek nincsen munkája. Azt
gondolja, hogy konszenzussal, tárgyalással lehetne ezen nagyon sokat javítani. Az 1200
munkanélküliből már csak 110 fő az, akinek hosszútávú, nem határozott idejű foglalkoztatása
van. Feketén is elmennek dolgozni, hogyne mennének. Ez még mindig kevés. Azok a
vállalkozók, akik támogatást kapnak a környékben, érdekes módon nem nagyon keresik, hogy
támogassák a pályázatukat. Nagyon kevés embert tudnak felvenni, amin javítani kellene.
Ennek megvan a miértje, nem akkor az érdekképviseletük. Nem értik meg, hogy csak úgy
vannak helyzetben, ha valahova teszik és megbecsülik egymást. Általában akkor becsülik meg
egymást, ha lakodalomban, vagy temetőben vannak. Annyi idő és ember nincs, hogy
összeszedje őket.
Örül neki, hogy feltették ezeket a kérdéseket, mert fontosak.
Pajor Kálmán képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az a megállapodás, ami
korábban volt, az nincs. Sok minden olyan van benne, ami nem lett megvalósítva. Van
együttműködés abban, hogy a csatornaparti házakból egy-egy tűnjön el, hogy ne legyen
gondjuk, bajuk. Meg lehetett volna oldani. Korábban javasolta, hogy bírálják felül, nézzék át
az egészet és vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy a belvárosi nagyértékű ingatlanokat
hogyan lehetne kiváltani kisebb értékű ingatlanokkal, hogy a városközpontban ne legyenek
ilyen zegzugos lakások. Reméli, hogy javulni fog a helyzet.
Hozzászólások
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
A cigány önkormányzat nyilván igyekszik a tudása legjavával igyekszik hozzájárulni a cigány
lakosság életminőségének javításához. Ehhez a városi önkormányzat rendszeresen elég sok
pénzt biztosít. Korábbi években és most is hiányolja, hogy a beszámolóban nem kerül
feltüntetésre, hogy az adott évre oda szánt összeg tételenként mire kerül felhasználásra.
Egészen biztos, hogy a működés és a cigány lakosság javára, de azt gondolja, hogy egy
beszámoló akkor lenne teljes. Esetszámok már megjelentek, hogy hány személlyel
kapcsolatban intézkedtek. Jó lenne, ha a jövőben a pénzügyi része is megjelenne. Úgy
gondolja, hogy úgy teljes egy évről a beszámoló, ha látják azt is, hogy a nem lévő
önkormányzati pénzükből mégis rászánnak erre a dologra, hova kerül felhasználásra.
Ezt hozzászólásként teszi, nem várna rá reagálást.
Nagy Péter alpolgármester:
Csak egy fél mondatban reflektál Dózsa Tamás Károly képviselő hozzászólására. Az a pénz,
amit kap az önkormányzattól a cigány nemzetiségi önkormányzat, az a működési kiadásokra
megy el, abból nem tud produkálni semmit. Ha jól emlékszik, akkor oktatás terén valamilyen
kisebb támogatást nyújtanak. Azzal számolniuk kell, hogy nem lehet halogatni a cigányok
helyzetének felmérését, változtatását. Közelről látta, hogy milyen borzalmas körülmények
között élnek. Abban, hogy a külterületen élők száma rohamosan nő, az is benne van, hogy
nagyon sok cigány költözik ki külterületre, rossz, elhagyatott tanyákba. Ez nagymértékben
összefügg azzal is, hogy a külterületen óriási mértéket ölt a termények ellopása és nem azok
takarítják be, akik megtermelik azt. Vannak ott élő családok, akik arra vannak berendezkedve
információi szerint. Ezt Rostás úrral is megbeszélték, ők is tudják. Tudják a mezőőrök is,
hogy kik ezek a családok és igyekeznek figyelemmel kísérni. Ez az a bizonyos megélhetési
bűnözés. Valamit mindenképpen kezdeni kell ezzel. Ennek a dolognak az alapja az oktatás és
a munkahely kérdésének megoldása. Legyen a cigányok körében minél több példa, akik
iskolába járnak és középfokú, felsőfokú képesítést szereznek, jó szakember. A másik, ami
nagyon fontos, az a felnőtt képzés. Évek óta szorgalmazza, mert nagyon sok a szakképzetlen.
Az egy kitörési lehetőség, ha a felnőtteket képezik, hogy értékes munkát tudjanak előállítani.
Pajor Kálmán képviselő:
Az anyag végén hatékonyabb szociális munkát sürget az előterjesztő. Ehhez kapcsolódna,
hogy egy-két dolgot valóban hatékonyabbá lehetne tenni talán a cigánykérdésben is. Azt még
a magyarság nagy része se fogta fel, a cigányok pedig pláne nem, hogy rövidesen rá lesznek
kényszerülve az élelmiszer önellátásra, saját termelésre. Előfordul, hogy ez nem is olyan túl
soká be fog következni. Nagy tömeget jelent a cigányság, 10-12 %-ot Kiskunhalason. Nem
tudja, hogy milyen számadat ez, mert szerinte nagyobb a cigányság aránya. Gondolkozniuk
kellene valamiféle szociális földalapon, vagy földbérleten. Néhány családot termőfölddel
kellene ellátni és szakmailag is segíteni az élelmiszer önellátás kialakításának tekintetében.
Ez nemcsak a cigányságra vonatkozik, hanem nagyon sok családra. Ebbe az irányba kellene
elmozdulnia a városnak, mert nem fog tudni másképpen ezzel a meglehetősen nagy hátrányos
helyzetű tömeggel mit kezdeni. Nem tudja mit szólna hozzá a Rostás úr, ha valami ilyen akció
szervezésébe kezdenének. Ezt javaslatként beadta a külterületi lakosság életminőségét javító
programhoz. Ez a javaslata vonatkozik a cigányságra is. Az országban itt-ott elindult, nem
tudja, hogy Halason milyen lehetőségeik lennének.
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Elhangzott a kérdéseknél is, hogy az előző ciklusban egy 13-14 pontból álló együttműködési
megállapodást fogadott el a testület a cigány nemzetiségi önkormányzattal, sok-sok millió
forinttal. A mai napig pénzük nem volt rá. Mondta is Elnök úr, hogy nem sok minden valósult
meg belőle. Amikor a problémák feltérképezéséről beszélnek, akkor minden előttük van és
tudnak róla, de leginkább pénz kérdése.
Megállítják az utcán: Valami unkát! Amikor földprogramról beszélnek, az kétoldalú dolog.
Más az, amikor irányított munkavégzésről beszélnek, és a más az, amikor ott van és csinálni
kell. Ő is próbált ebben az 1 évben mozgolódni, hogyan tudnak ilyen dolgokat megvalósítani.
Olyan településeket keresett meg, akik ebben már elöl jártak. Bevallották, hogy magától
gazdaságtalan és működésképtelen a történet. Vagy alapítvány teszi bele, amit kell, vagy az
önkormányzat belenyúl a zsebébe. Foglalkozni kell vele, de a mostani helyzetben véleménye
szerint ez is egy olyan kellemes időtöltés, aminek ebben a pillanatban túl sok eredménye nem
tud lenni. Nincs se az az alapítvány, se önkormányzati pénz, hogy ennyi hektárt béreljenek,
mert önkormányzati földjük nincsen, ahol termelőmunkát lehetne folytatni.
Pajor Kálmán képviselő:
Azt a véleményét szeretné kifejteni, hogy ez inkább elhatározás kérdése, nem hiszi, hogy pénz
kérdése. Az önálló gazdálkodásra alkalmatlan családoknál kitörési pontnak érzi. Nem azokról
beszél, akik önállóan képesek gazdálkodni, hanem azokról, akik nem képesek. Ehhez igenis
szakemberi segítség kell és a legalapvetőbb dolgokkal is a hóna alá kell nyúlni. Nem mondja,
hogy reménytelen. Biztos, hogy nulláról kell elindulni. Valamerre el kell indulni, mert
kezelhetetlenné válik a probléma előbb-utóbb.
Rostás László KVCNÖ elnöke:
Szerinte Dózsa Tamás Károly képviselő amnéziában szenved, mert a beszámoló ott volt az
önkormányzati beszámolónál. Ilyenkor nem szokták beletenni. Visszautasítja, hogy sok pénzt
kapnak. Ha nem lenne ennyi cigány Halason, akkor legalább 30 köztisztviselőnek nem lenne
állása. Két embernek az állását teszi ki ez az 5 millió Ft, amit kaptak a várostól. Időnként
dolgozik 3-4 ember náluk, 350 m2-es intézményük van. Ha a Tamás úgy tudja, hogy a hivatal
fizeti ki, akkor elnézést kér tőle. Nekik kell kifizetni a vizet, a villanyt, a kukát, az internetet, az
égőt, ha elromlik valami, csőtörés van. Ezt mind ebből megteszik. Összehasonlíthatják egy
másik hasonló nagyságú intézménnyel, hogy mennyi a költségvetése. Hiába lopósak a
cigányok, akkor sem tudnának belőle 10 fillért sem ellopni. Ők hozzátesznek ehhez, sokszor a
költségtérítésük arra megy. Meg lehet nézni a számlákat, volt olyan csőtörésük, amit ők
oldottak meg. Kéri Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy nézze meg a számlákat, hogy mire
költik a pénzt. Biztos, hogy koszorúra sokat költenek, mert sokan halnak meg, de sokan is
születnek. Örülne ő is, ha lenne föld. Molnár Ferenc vezérigazgatóval volt egyszer arról szó,
hogy a Baky kastély mögött van egy földterület. Felajánlották, hogy közmunkásokkal
kitisztítják, de aztán nem valósult meg. Ki is akarták próbálni. Nem olyannal, aki önállóan
meg tudja csinálni, mert van akinek van földje, hanem olyannal, aki nem tudja. Kicsit
irányítani, rásegíteni, rászoktatni, hogy az otthoni kis kertjét is művelje meg. Ennek is örülne.
Higgyék el, hogy nincs ember, akire rá tudja bízni, hogy csináltassák meg. Ezeknek az
embereknek gyerekeik vannak. Elnézést kér, hogy kifakadt az imént. Ha valaki ebben a
városban dolgozik, azt megfizetik. Ő kénytelen velük foglalkozni. Néha neki is el kell mennie
dolgozni. Ha négy óra után jön oda a nyomorult, hogy most akarják kipakolni, próbálja azt
mondani, hogy nem telefonál, nem segít. Otthonról nem tud telefonálni. Kényszerhelyzetben
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vannak. Nincs az a költségvetésük, amihez hozzá tudnak nyúlni. Kormányzati szinten
sincsenek olyan lehetőségek, pályázatok, amit meg tudnak oldani. Van egy pályázat
folyamatban a cigánytelepekre. Alpolgármester urat kérdezi, hogy áll a dolog, mert jó lenne
tudni erről is. Azt az ígéretet kapta, hogy júniusig lehet beadni. Kérte, hogy adják be
hamarabb, mert sorban állnak. Ezzel a két dologgal abszolút egyetért.
Nem kell tagadni, ezek az emberek ilyenek. Vannak diplomás, nagyon becsületesen és szépen
dolgozók is. Van országos bajnok atlétájuk. Azért segíti, hogy a többi gyerek is sportoljon.
Segítik a középiskolásokat, főiskolásokat. Van egy határozatuk, náluk a főiskolát végzett
cigánygyerek halasi csipkét kap. Nem egy horribilis nagy összeg. Polgármester úr tanúja volt
a tavalyi köszöntőnek. Ezzel is próbálják arra ösztönözni őket, hogy tanuljanak. Az a baja,
hogy a tanult gyerekek sem kapnak állást. Pontosan azok az emberek miatt, akik rosszat
csinálnak a fajtájukban. Ők tűzzel-vassal irtják azokat, akik sokat ártanak a cigányoknak.
Ehhez ő nem kap segítséget a különböző hatóságoktól. Az önkormányzattól sem nagyon kap
segítséget. Semmilyen alapítványban, bizottságban nem vesz részt. Nincs rálátásuk.
Elnézést kér az Aljegyző asszonytól, de el kell mondania. Jó lett volna már januárban
elmondani, hogy nem lehet bejönnie a zárt ülésre, nem akkor, amikor éppen bizottsági ülés
van. Örülne, ha ebben a képviselő-testület is állást foglalna. Az esküje őt is kötelezi. Nem tud
neki senki olyan döntést mutatni, hogy részt vehet, vagy vehet részt. Ez az önkormányzat belső
ügye, SZMSZ-e, vagy döntése. Együtt élnek. Nem hiszi, hogy sok olyat tudnak mondani neki,
ami nem érinti a cigányügyet. Nincsenek úgy képben, mint korábban. Nincsenek meghívva
olyan helyekre meghívva, mint korábban és nem olyan informáltak. Van már internetük, de
egészen más, ha beszélget emberekkel. Azt mondja, hogy javítsanak ezen az együttműködésen.
A cigányok lakásállománya borzalmasan leromlott. Külön köszönetet mond a Szociális
Osztálynak és a szabálysértési hatóságnak. Volt akit nem találtak meg. Tudták, hogy nem ott
van, mert a nagynénjéhez ment Kecelre, mert télen nem tudtak fűteni. A Szociális Osztály
betartva a határidőt arra kérte őket, hogy ezeket értesítsék, mert megszüntetik az ellátásukat.
A szabálysértés azt mondta, hogy becsukják, ha nem veszi át a szabálysértési értesítőt. Ebben
szívesen segítenek.
Nem a cigányügynek, hanem ennek a városnak elkötelezettje. Ezért is teszi azt, amit teszi. Az
a ház egy kicsit az övéké, bár az önkormányzat tulajdona. Lehet, hogy megkell gondolni azt,
majd megbeszélik a Polgármester úrral és a városvezetéssel, hogy tulajdonba kellene vennie
az önkormányzatnak, mert akkor tudnának rá önállóan pályázni. Majd kikéri az illetékesek
véleményét. Véleménye szerint fenntartással nem adhatják el. Fel kellene már újítani
Arra nagyon büszke, hogy ez a cigányház van a legjobb állapotban, amit régióban tud. Új
cigányházakon azóta ajtó, ablak sincs. Ezt megóvták, mert kérte őket különböző
rendezvényeken.
Dózsa Tamás Károly képviselő: (Ügyrendi)
Lezárásra került már a napirend. Nincs emlékezetkiesése. Pénzügyi beszámoló van mellé
csatolva. Itt az anyagukban nincs. Korábban és most is azt igényelné például, hogy van egy
vezetékes telefonjuk és három mobil, amire kifizettek 100.000 Ft-ot.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Többször felmerült már a kérdés bizottsági ülésen is, hogy Elnök úr melyiken vehet részt és
melyiken nem. Tisztázzák le. A törvények úgy szabályozzák, hogy a kisebbségi önkormányzat
elnöke nem lehet bizottság tagja, sem elnöke. Ezt az önkormányzati törvény mondja ki. A régi
és az önkormányzati törvény, valamint a nemzetiségi törvény szabályozza. Jelenleg a
képviselő-testület SZMSZ-e szerint tanácskozási joggal részt vehet a nyílt ülésen, a zárt ülés
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pedig törvényi háttér hiánya miatt alakul így. Az Aljegyző asszony csak a törvényesség
szempontjából a jogszabály betartására hívta fel a figyelmet a bizottsági ülésen.
Rostás László KVCNÖ elnöke:
Elegánsabb lett volna, ha januárban, vagy februárban behívják a hivatalba, hogy nem mehet
be, nem pedig lealázzák, amikor ott van. Ezt mondta. Ha van erre lehetőség, akkor a testület
foglaljon állást.
Gyovai István polgármester:
A Jegyző asszony az előbb foglalta össze az ezzel kapcsolatos szabályozást. Nem
önkormányzati szinten történik a szabályozás, hanem törvényi szinten.
Néhány gondolattal szeretné lezárni a dolgokat. Az Elnök úrral kétheti gyakorisággal szoktak
találkozni, hogy végigbeszéljék az aktuális ügyeket. Akár problémákról van szó, akár pozitív
dolgokról, véleménye szerint ez a fajta együttműködés, bár nem tudja, hogy korábban hogy
volt, olajozottan folyik. Úgy gondolja, hogy a problémák túlnyomó részére megoldást is
találnak. Többek között arra a problémára is megoldást találtak, amit az Elnök úr az imént
úgy említett, mintha nem lehetne megoldani, a pályázatok kérdése. Már az elmúlt évben
felmerült, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak saját erő híján nincs lehetősége pályázatot
benyújtani. Alkalmazzák a módszert az önkormányzat intézményeivel kapcsolatban is.
Megvan az éves pénzügyi keret, amiből gazdálkodniuk kell. Ha egy pályázat benyújtásához be
kell mutatni valamennyi önerőt, annak nincs semmi akadálya, hacsak nem valami óriási
összegről van szó. Egyfajta előleget kapjon a nemzetiségi önkormányzat és ezzel be tudja
mutatni a saját erőt, ami a pályázathoz szükséges. Nyilván az önkormányzat is elsősorban
olyan pályázatokat nyújt be, ahol a finanszírozás minél kisebb terhet jelent. Úgy gondolja,
hogy ez a kisebbségi önkormányzatnál is így lesz, ha kihasználják ezt a lehetőséget.
A szegregált lakókörnyezet helyreállításáról, felújításáról szóló pályázatra szintén utalt az
Elnök úr, ami körülbelül egy hónappal ezelőtt jelent meg és szeptemberben van a beadási
határidő. A hivatalon belül ennek elindult az előkészítése, annak érdekében, hogy ez a
pályázat benyújtható legyen, illetve egyes lakókörnyezetek helyreállításra kerüljenek és
elsősorban az ott lakók munkához jussanak.
Azt szintén el lehet most mondani, ha valaki kint jár és megnézi a csatornázási munkákat,
tudomása szerint 4 cigánybrigád dolgozik több helyszínen, ami az elmúlt évekhez képest
mégha nem is hatalmas, de egyfajta előrelépés. A csatornázás még távolról sem teljesedett ki.
A következő hetekben, hónapokban még több helyszínen folyhat a munka. Úgy gondolja, hogy
a vállalkozók szívesen igénybe veszik a jól dolgozó munkásukat. Erre nem győzik őket
emlékeztetni, ha bármilyen megbeszélés van.
A külterületi ingatlanok művelésével kapcsolatban, amire Pajor Kálmán képviselő is tett
javaslatot, elmondja, hogy jó két hónappal ezelőtt volt ilyen pályázat, amikor önkormányzati
ingatlanon indíthatott volna pályázati támogatással az önkormányzat ilyen jellegű
foglalkoztatást. Kiskunhalas külterületén tudomása szerint, aminek a kollégák utánanéztek, a
legnagyobb ingatlan, ami önkormányzati tulajdonban van, az a Baky kastély mellett található
1-2 hektáros terület, ami nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Sajnos kénytelenek voltak
ezen nem részt venni, de a szándékuk az volt, hogy kihasználják ezt a pályázati lehetőséget.
A beszámolóval kapcsolatban látható az, hogy éves szinten 1000 felett van azoknak az
ügyintézéseknek a száma, amit a cigány lakosság körében a nemzetiségi önkormányzat végez.
Ez véleménye szerint egy fantasztikus nagy segítség a lakosság és a Polgármesteri Hivatal
számára is, mert sok olyan kérdésben kapnak megoldást, támogatást az önkormányzat
irodájában, amit nagyon nehezen tudnának megoldani az emberek. Köszöni az önkormányzat
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munkáját. Jó néhány alkalommal volt jelen önkormányzati ülésen, vagy ünnepségen. Látható,
hogy jól együttműködik az önkormányzat és a lakosság hallgat is rá.
Váradi Krisztián képviselő: (Ügyrendi)
Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén történt ez a bizonyos félreérthető eset.
Jegyző asszonytól szeretne kérdezni, aki az előbb azt mondta, hogy a nyílt ülésen az SZMSZük szerint lehet jelen, a zárt ülésen pedig törvény hiányában nem lehet jelen. Ha a törvény
nem rendelkezik róla, az nem jelenti azt, hogy tiltja. Vagy tiltja a törvény? Az SZMSZ-ükben
dönthetnek-e úgy, hogy felhatalmazást adnak arra, hogy a Rostás elnök úr minden
alkalommal jelen legyen? Neki sem teljesen tiszta ez a dolog, hogy szabályozza a törvény.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályozza, hogy ki vehet részt a zárt ülésen és nem
szabályozza a kisebbségi önkormányzat elnökének jelenlétét. Az Elnök úrnak pontosan leírták
a jogszabályi hivatkozást, a jogszabályi rendelkezéseket. A kisebbségi törvény szerint a
kisebbségi önkormányzat elnöke kvázi kisebbségi szószóló volt. Le van írva a törvényben,
hadd ne olvassa fel.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12.§ (7) bekezdése szerint a települési kisebbségi
önkormányzat elnöke az adott kisebbség helyi szószólójává válik. Itt van az ő vitájuk.
Egyértelműen leírja a törvény és nem szeretné most felolvasni. Az Elnök úrnak másfél oldalon
keresztül leírták és jogszabályi hivatkozásokkal levezették azt, hogy nem vehet részt a zárt
ülésen, de ez már régóta így van. Akkor részt vehet, ha kimondottan kisebbségekkel,
nemzetiségekkel kapcsolatos a kérdés. Ha beszámolóval kapcsolatban lett volna a zárt ülésen
bármilyen döntés, vagy az óvodaátadás kapcsán, amit a nemzetiségi önkormányzatnak is meg
kellet tárgyalnia, akkor arra meghívást is fog kapni. Csak azokon vehet részt, ahova külön
meghívást kap.
Gyovai István polgármester:
A nemzetiségi önkormányzat beszámolójának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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121/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi munkájáról szóló
beszámoló
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Ferenczi Mária jegyző,
Rostás László Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

7 Új napirendi pont 17:14:01
7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetési támogatása összegének
emelése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Elnézést kér a képviselő-testülettől, mert ez az előterjesztés hiába van itt, a költségvetés nem
rendelkezik ennek a lehetőségéről. Kollégái most jelezték, hogy mint előterjesztőnek, célszerű
lenne visszavonnia. Így ezt most megteszi, visszavonja ezt az előterjesztést.
8 Új napirendi pont 17:14:39
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8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.ben lévő üzletrészének értékesítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:15:02
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A határozati javaslatnak két pontja van. Az egyik az, hogy a törzsbetétnek megfelelő mértékű
üzletrészt nem kívánja, a másik pont pedig konkrét adásvétel kapcsán kíván nyilatkozni. Nem
ugyanaz a két pont, de ugyanarra vonatkozik. Melyiket fogadta el a bizottság?
Gyovai István polgármester:
A Képviselő úr biztosan tudja, hogy volt hasonló ügy néhány héttel, vagy egy-két hónappal
ezelőtt. Ugyanígy történt a határozat meghozatala. Ez nem ellentétes határozat, hanem arról
szól, hogy most nem kívánnak élni a vásárlás jogával, viszont ha valaki megvásárolná, akkor
élhetnek azzal a joggal, hogy azon az áron megvásárolják.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Szank településről a kérés azzal érkezett, hogy meg kívánja-e vásárolni Kiskunhalas Város
Önkormányzata a törzsbetétet, illetve lemond-e az elővásárlási jogáról. A Polgári
Törvénykönyv szerint előre az elővásárlási jogról lemondani nem lehet. A képviselőtestületnek arról kell döntenie, hogy megkívánja-e vásárolni, vagy nem. Amikor valaki
jelentkezik vásárlásra, akkor magát az adás-vételi szerződést kell megküldeni az elővásárlási
jog jogosultjának, és annak ismeretében mondhat le. Lehet, hogy kevesebbért értékesíti. Ha
kevesebbért értékesíti, akkor ismételten döntenie kell a képviselő-testületnek. Többé el lehet
adni. Ezért kell mindkét pontra egyszerre szavazni. Majd ha konkrét adás-vételi szerződés
lesz, akkor fog az elővásárlási jogáról történő lemondással élni.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 894
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
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Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 17:17:26
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

122/2012. Kth.
Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő
üzletrészének értékesítése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 102.000,-Ft
összegért nem kívánja megvásárolni Szank Községi Önkormányzat 102. 000,- Ft törzsbetétnek
megfelelő névértékű üzletrészét.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Szank
Községi Önkormányzat 102.000,- Ft törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészének
elővásárlási jogának lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adás-vétel kapcsán kíván
nyilatkozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Oktatási és Közművelődési Osztály
Szank Község Önkormányzata
VAKÁCIÓ Közhasznú Non-profit Kft. 6131 Szank, Béke u. 33.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
9 Új napirendi pont 17:17:32

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: A Halasvíz Kft. törzstőke rendezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Váradi Krisztián képviselő:
A bizottsági határozat ismertetése után elmondja, hogy a bizottságon az a verzió már
elhangzott, amit a képviselők kiegészítő anyagban kaptak meg. Nem arról szavaztak, de
elhangzott, hogy új változat fog készülni. Nem ismerteti hogyan módosították, mert benne van
az új változatban.
Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is hasonló helyzetben
volt.
Kérdések 17:18:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 895
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 17:18:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
6,67%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

123/2012. Kth.
A Halasvíz Kft. törzstőke rendezése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Halasvíz
Kft. taggyűlésén a víziközművek tulajdonjogának rendezése kapcsán, a Halasvíz Kft.
tulajdonában lévő nettó 526 millió forint értékű víziközmű vagyon Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére 2012. július 1. napjával történő térítésmentes átruházása
mellett szavazzon. Az átvenni kívánt vagyont az előterjesztés 2. sz. melléklete
tartalmazza.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Halasvíz Kft.
taggyűlésének döntését követően a fenti tartalmú döntés végrehajtására.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a tőke rendezés
eredményeképpen – az Önkormányzat Halasvíz Kft-ben lévő jegyzett tőkéjét, valamint
Kiskunhalas Város tulajdoni hányadát - az átvett vagyon értékével megegyezően- 526
millió forinttal csökkenti az 1. számú melléklet szerint. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Halasvíz Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 17:18:33

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a Termálenergia-Halas Kft. Tevékenységéről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:18:52
Dózsa Tamás Károly képviselő:
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A beszámolónak már az elmúlt ülésen is nekirugaszkodtak, de levételre került, mert nem
megfelelő témakörben volt.
Mi az oka annak, hogy cégről beszélnek, de számokat nem látnak a beszámoló mellett a
felhasznált pénzeszközökről és tanulmányok készítéséről? A számszaki része miért nem került
csatolásra?
Gyovai István polgármester:
Ez a tevékenységről szóló beszámoló.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A tevékenység része az, hogy munkát végez. Azt a munkát végzi, hogy előkészíti a
termálprojekt beruházást. Annak van pénzügyi vonzata is. Azért merült fel benne a kérdés,
mert valahol, valaki csinál valamit, azt valaki kifizeti. Nagy valószínűséggel egyszer csak a
város számára benyújtásra kerül a számla, mint társtulajdonosnak. Ezért jó lenne látni.
Hol tartanak anyagilag?
Gyovai István polgármester:
Emlékei szerint jó egy évvel ezelőtt arról állapodtak meg, hogy az előkészítő költségeket a
társtulajdonosok vállalták magukra.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ügyvezető úr nevére szól a vízjogi engedély. Mi az oka annak, hogy magánszemélyre szól és
nem a közös kft. nevére? Beszél földvásárlásról, annak az előkészítéséről. Ha megint pénzt
adnak ki a közös kft.-re, akkor mi az oka annak, hogy ezekről eddig nem beszéltek? Hogyan
áll ennek a földvásárlásnak az előkészítése? A területvásárlás véleménye szerint komolyabb
összegről szól.
Gyovai István polgármester:
Megint nincsenek abban a helyzetben, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolják, de el fogják
küldeni a cég ügyvezetőjének, hogy mielőbb választ kapjanak rájuk.
Az Ügyvezető úr jelen volt a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság ülésén. Ott is elhangzottak ezek a kérdések ezek szerint és válasz is született rá.
Örül, hogy a Képviselő úr megkapta a válaszokat.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 896
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Távol
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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:2012.máj.:24 17:21:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

92,86%
0,00%
7,14%

86,66%
0,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

124/2012. Kth.
Beszámoló a Termálenergia-Halas Kft. tevékenységéről
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Termálenergia-Halas
Kft 2012. április 17-én készült beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Dr. Kóbor Balázs ügyvezető Temálenergia-Halas Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Hogy a nyilvánosság is tudja, miről folyt az előző beszélgetés, a beszámoló lényege, hogy a
geotermikus energia projekt lényegében az engedélyezés stádiumában tart. Ez az első kis
lépés. Amennyiben kiírásra kerülnek olyan KEOP-os pályázatok, amelyek lehetőséget adnak
ennek a projektnek a finanszírozására, komoly esélye van Kiskunhalas városának, hogy 2013.
év végéig ez a projekt megvalósul. Nyilván ennél konkrétabban nem lehet fogalmazni. A
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következő hónapokban eldől, hogy milyen gyorsasággal tud haladni a projekt.
11 Új napirendi pont 17:22:50
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. beszámolója
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:23:15
Hozzászólások
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A bizottsági ülésen is már elhangzott, hogy a GYEMSZI, aki a tulajdonosi jogokat gyakorolja
a kórház felett, értesítette a kórházat, hogy a 2011. évi beszámolót alapítói határozattal ők is
el kívánják fogadni. A kft. előtt a bíróság előtt még mindig ők a tulajdonosai, így nem lett még
benyújtva a módosítás. El kellene fogadnia a képviselő-testületnek is, hogy ezért ne kelljen
egy rendkívüli bizottsági, vagy képviselő-testületi ülést összehívni, mert esetleg hiányzik ez az
elfogadás.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Semmelweis Halasi Kórház Np. Kft.
beszámolójának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 897
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:2012.máj.:24 17:24:20
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott

0

0,00%
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Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0

0,00%

15

100.00%

125/2012. Kth.
A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.
2011. évi beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentésben foglalt 4.465.976 eFt
mérlegfőösszeggel, és 135.884 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis Halasi
Kórház Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Semmelweis Halasi Kórház Np. Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

12 Új napirendi pont 17:24:28
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 2012. május 1-i
átadásával kapcsolatban az átvételt lebonyolító GYEMSZI részére történő, kórházzal
kapcsolatos összefoglalóban foglaltakról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Erről külön vitát nem nyitnak, mert tájékoztatóról van szó, de a hivatalos papíron kívül
néhány mondatot ezzel kapcsolatban elmond, ha megengedik.
Az Aljegyző asszony előző tájékoztatója is már egy apróbb részletet bemutatott. Ha pontosan
tudja, akkor április 27-én fogadta el a Parlament azt a törvényt, ami a kórházak átadásáról
rendelkezett. Május 1-jével történik valamennyi, hetvenvalahány kórház átvétele. Erről május
3-án kapták meg az egyértelmű értesítést. Ugyanezen a napon vált láthatóvá maga a törvény.
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Az elmúlt hetekben sok alkalommal kaptak különböző levelet, kérést, több alkalommal volt
különböző szintű tárgyalás az átadással kapcsolatban. A legutolsó a múlt hét csütörtökén
volt, amikor a GYEMSZI-től jött néhány jogi, pénzügyi, szakmai vezető, akik az
önkormányzatnál is tájékozódtak. A legelső kérdésük az volt, hogy gazdasági társaságot
egyáltalán hogy vesz át az állam. Igazából nem tudtak rá választ adni. Az imént is elhangzott,
hogy pillanatnyilag Kiskunhalas Város Önkormányzata a bejegyzett tulajdonosa ennek a
cégnek. A másik megdöbbenésüket az okozta, amikor megkérdezték, hogy a felügyelő
bizottság visszahívását máris kezdeményezzék, vagy ne és lényegében az volt a válaszuk, hogy
ezt ők majd valamikor rendezni fogják és az önkormányzatnak nem kell ezzel kapcsolatban
külön döntést hozni. Felmerült a beszámoló és az üzleti terv kérdése is. Teljesen bizonytalan
választ kaptak. Ez a levél egy-két nappal ezelőtt érkezett. Legalább olyan irányt mutatott,
hogy nem baj, ha az önkormányzat is foglalkozik vele. Ebben a helyzetben, amikor a jelenlévő
szakértők, megbízott vezetők azt mondták, hogy a törvény hatálya által május 1-jétől az
önkormányzatnak mindennemű jogviszonya megszűnik a kórházával, mégiscsak azt mondják,
hogy érdemes elfogadni a beszámolót. Nem akarja nagyon részletezni, de rendkívüli
bizonytalanságok vannak az átadás-átvételben, aminek a végső pontja az lesz, hogy május 31én a polgármester teljes felelősséggel fogja aláírni azt az átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
amihez legnagyobb megdöbbenésére a képviselő-testületnek semmilyen hatásköre nincs.
Ennek a bizottságnak természetesen ő is felvetette, hogy a testület elé behozzák az átadásátvétel jóváhagyását. Azt mondták, hogy szó sem lehet róla, mert a képviselő-testületnek
minden kapcsolata megszűnt május 1-jével a kórházával. Ezek után gondolták úgy, hogy
legalább egy tájékoztató formájában behozzák, hogy lássák ezt a folyamatot és ennek a
bizonytalanságát is. Az átadás-átvétel vagyonértékelése körülbelül 2,5 milliárd Ft vagyonról
szól. Ez egy jogosítvánnyal rendelkező szakértő kimutatása. Véleménye szerint sokkal
nagyobb vagyonról van szó az ingatlannal és minden berendezéssel, használati tárggyal, ami
jelen van ebben a kórházban. Nem vitatni akarja ezzel a vagyonértékelést, de Kiskunhalas
Város Önkormányzatának kórházát szőröstül-bőröstül veszi át az állam, úgy hogy lényegében
semmilyen beleszólásuk nincs ebbe a folyamatba.
Természetesen a jelenlévő számára ismertették azt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban az
önkormányzat különböző döntéseket hozott elsősorban a vagyonátadás tekintetében, ami a
tájékoztatóban is benne van. Két alkalommal tárgyaltak róla. Ennek a kettőnek a
nagyságrendje emlékei szerint jó félmilliárd forint volt. Említették azt, hogy ingatlanokat,
ingatlanrészeket csatolt le az önkormányzat a kórház ingatlantömbjéről. Ezzel kapcsolatban
semmilyen negatív reakció nem volt a megbeszélések alkalmával.
Természetesen fenntartják azokat az igényeket, amelyek akár a korábbi pályázati
előkészítésre adott 47,5 millió Ft-ról, vagy az önkormányzat törzstőke részéről szól, ami
ehhez képest nem nagy összeg, de 0,5 millió Ft. Az állammal szemben fenntartják ezeket a
követeléseiket. Igazából nagy biztatást nem kaptak a beszélgetéseken.
Köszöni a figyelmüket.
13 Új napirendi pont 17:30:34
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadása és a
vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Láthatták, hogy egy nagyon minimális nyereség van a beszámolóban, ami némi elmozdulás az
elmúlt éviekhez képest. Meg szeretné jegyezni, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy
cég hirtelen valami nagyon jó helyzetbe került. Változatlanul úgy gondolja, hogy ennek a
nyereségnek az az oka, hogy a bérek és néhány költség drasztikus lefaragásra került. Ez
átmeneti megoldás a nyereségesség érdekében. Hosszútávon ez sajnos véleménye szerint nem
tartható. Amit elmondott a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottságon, azt itt is el szeretné mondani. Az az anomália, hogy a városüzemeltetés
alulfinanszírozottsága ebben a rendszerben megjelenik, az továbbra is itt van a nyereség
ellenére. A korábbi évek veszteségeit úgy gondolták, hogy nem kellene fenntartani. A nulla,
vagy minimális nyereség elérése a cél. Ezt szeretnék a következő években is legalább elérni. A
társaságnak hitele nincsen, nem azért mert nem szerettek volna felvenni finanszírozási hitelt,
de jelenleg olyan helyzetben vannak az önkormányzati cégek, hogy az önkormányzati
hitelképesség miatt a cégeik hitelképessége is leromlott sajnos. Kénytelenek áttenni a
finanszírozást olyan pályára, aminek nem örülnek és természetesen a szállítók irányába
mennek. Látszódik is a mérlegből. A finanszírozás ebből a szempontból nem teljesen
megnyugtató.
Elég részletesen leírták, hogy mit jelent a felmentvény a vezető tisztségviselők kapcsán. Ha
ilyen felmentvényt megadnak, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve felmentették a
vezetőket. Ha bármiféle probléma van és ezek a felmentvények valótlan adatra épültek, akkor
természetesen bírósági úton mindig visszahozható. A vezetőket nem felmentik, hanem
egyszerűen elismerik, hogy a társaság érdekében végezték a tevékenységüket.
Kérdések 17:33:29
Hozzászólások
Aradszky Lászlóné képviselő:
Köszönetét szeretné kifejezni. Véleménye szerint a frakció nevében is mondhatja, hogy
bármilyen kéréssel, lakosságot érintő dologgal mentek a Városgazda Zrt.-hez, azonnal
rámozdultak a dologra, rövid időn belül megoldották. Köszönik a lakosság nevében is.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Köszönik a munkát. A határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 898
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
>0<Egyszerű szavazás
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Ideje:2012.máj.:24 17:34:37
Eredménye
Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

126/2012. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető
tisztségviselők részére felmentvény megadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt.
2011. évi éves beszámolóját 114.061 eFt árbevétel mellett, 147.085 eFt
mérlegfőösszeggel és 361 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt.
Igazgatóságának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Dr.
Fődi István és Molnár Ferenc vezérigazgatók (vezető tisztségviselők) 2011. évben
munkájukat a gazdasági társaság érdekinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezték, ezért részükre a Gt. 30. §. (5) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. jelenlegi vezérigazgatója
Dr. Fődi István Halasi Városgazda Zrt. előző vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
14 Új napirendi pont 17:34:43

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:Az
felülvizsgálata

Önkormányzati

intézmények
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fűtési

rendszerei

üzemeltetésének

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A bizottsági kiegészítést a határozati javaslat részének tekinti, mint előterjesztő.
Kérdések 17:35:25
Hunyadi Péter képviselő:
Pár napirenddel ezelőtt volt szó róla, hogy termálenergia Halashoz közelít elvileg. Ez ügyben
volt egy előterjesztés és ezt várják. A fogadására mennyire vannak felkészülve, a rendszer
mennyire alkalmas? Tényleg csak egy csőcsatlakozást jelent? Valami ilyen jellegű
tájékoztatást hallottak korábban. Ez így van-e? Milyen karbantartó, fejlesztő tevékenység volt
ezen a területen? Milyen állapotban van ez a rendszer?
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Megpróbál röviden fogalmazni, mert véleménye szerint több órát lehetne a témáról beszélni.
Arra a kérdésre, hogy tényleg csak egy csőcsatlakozást jelent-e a termál fogadása, lehet
röviden válaszolni, hogy tulajdonképpen igen. Kicsit bővebben a termál fogadása valóban
egy hőcserélős leválasztás, mintha egy kicsi kazán lenne benne a rendszerben. Ez már
egyébként ki is épült. A termál fogadása a távhő részéről a primer vezetékhálózatra való
rácsatlakozást jelenti. Innentől kezdve ez igazából gazdasági kérdés. Ha beérkezik oda ez az
energia, akkor az a legfontosabb, hogy milyen áron érkezik be. Két tétele van ennek az árnak,
az alapdíj és a hődíj. Ha az alapdíj 0 és a hődíj alacsonyabb jelentős mértékben, mint a
gázdíj, akkor a termálenergia fogadóképessége megtörténhet. Nagyon fontos, hogy a
termálszámítások mire vonatkoznak. Ha eltúlzottak a számítások, akkor ezt a rendszert
mindenképpen ki kell egészíteni másik komoly hőfogyasztókkal. A rentábilitása a távhő
rendszernek csak akkor történik meg, ha elég jelentős fogyasztás van. Ebből a
termálrendszerből a távhő csak egy 20-30 %-ot tudna igénybe venni. Bele kellene venni a
kórházat és a többi nagy intézményt. Ez a része a dolognak az ún. primer rész. Amiről az
előterjesztés szól, az a szekunder rész. Meggyőződése, hogy már most el kezdeni azzal a
dologgal foglalkozni, hogy bármilyen jó energia érkezik a városba, de az intézmények
fogadóképessége nem megfelelő, akkor az a fogadó oldalon fog csorbát szenvedni. Ott lesz a
szűk keresztmetszet.
A fejlesztésekről és karbantartásról azt gondolja, hogy mint sok egyéb tekintetben, hatalmas
hiányosság van. Tudni kell, hogy a gépészeti rendszerek 15-20 év alatt leamortizálódnak. A
legfiatalabb gépészeti rendszerek is 20 év felett vannak. Ez érvényes a távhőre és az
intézmények rendszerére is. Amit tenni tudnak, hogy jelzik a problémákat, felvetik a dolgokat,
bevonnak olyan cégeket, akik ehhez jól értenek és képesek arra, hogy a gázszerződéseket
felülvizsgálják, megkeressék azokat a pontokat, ahol megtakarításokat lehet elérni. Egy
megtakarításos rendszerben, ahol a város cége csinálja a dolgot és a képviselő-testület fogja
eldönteni a megtakarítások sorsát, akkor véleménye szerint az intézmények fejlesztésére fogja
ezt fordítani, nem pedig magánzsebekbe megy ennek a haszna. Így gondolja azt, hogy néhány
éven belül kezelhetővé válhat ez az energetikai rendszer és bízik benne, hogy még hasznot is
fog hajtani a város részére. Így gondolná ezt a dolgot összerakni, ezért kéri a testület
segítségét és támogatását, hogy a Városgazda Zrt. ebben a dologban előrehaladjon.
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.

No: 899
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:2012.máj.:24 17:40:05
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

127/2012. Kth.
Az Önkormányzati intézmények fűtési rendszerei üzemeltetésének felülvizsgálata
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Városgazda Zrt-t, hogy az Önkormányzat intézményeinek távfűtéssel történő ellátásának lehetőségét mérje fel, és erről számoljon be a júniusi Képviselő-testületi ülésre.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi
Városgazda Zrt-t a távhőszolgáltatással kapcsolatos engedélyek beszerzésére.
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Határidő: 2012. júniusi testületi ülés
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 17:40:12

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2011. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Körükben tartózkodik az intézmény vezetője, aki válaszol a kérdésekre.
Kérdések 17:40:47
Nagy Péter alpolgármester:
A tevékenységük végzése során az elmúlt évben hány külsős munkatársat foglalkoztattak?
A filmvetítésekre mekkora ráfizetésük volt az elmúlt évben?
Mekkora volt a mozi átlag nézőszáma egy filmvetítés alkalmával?
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője:
Kb.5-6 külsős foglalkoztatott volt, akik közmunkásként dolgoztak náluk. Voltak sokan, akik
besegítettek, de ezt nem tartják nyilván. Olyan nem volt, akinek fizettek.
Rémán János nem kap semmilyen fizetést. Csorvási Zoltán díjmentesen dolgozik náluk, tart a
prémiumévek program.
Nem végeztek számításokat, hogy mennyire ráfizetéses az előadás. Elvileg nem szabadna
ráfizetésesnek lennie, mert csak bevételnek kellene lennie. Ha a rezsit beleszámolják, akkor ki
kellene számolni, ha van ráfizetés. Azért kapják a támogatást és azt erre felhasználják.
Átlagosan 20-25 néző van. 250 férőhelyes a filmszínház filmvetítéseknél.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát. Gondolja, hogy mindenki elolvasta a beszámolót. Számára meglepő az egyik
59

bekezdése, ami arról szól, hogy nehéz évet élt meg 2011-ben a Kiskunhalasi Művelődési Np.
Kft. és még nehezebb lesz a 2012-es. Indoklásként azt írja, hogy ennek fő okaként a város és
egyben az ország gazdasági helyzetét, valamint a városvezetés nem éppen kulturális
beállítottságát lehet megnevezni, illetve az érdekviszonyok rendkívüli kuszaságát, tagoltságát,
bújtatottságát, a 2010-ben felállt új városvezetés pénztelenségét és gyakorlatlanságát. Úgy
gondolja, hogy egy éves beszámolónak nem feltétlenül ilyen megítéléssel kellene kezdődnie. A
maga részéről kikéri ezt a hozzáállást. Bízik benne, hogy sokan mások is elolvasták és
magukra is vették. Róluk van szó, akár polgármesterről, akár képviselő-testületi tagokról.
A testületi ülésüket az egyik napirend előtti hozzászólásával Dózsa Tamás Károly képviselő
vezette elő az elmúlt hétvégék rendezvényeinek sikeressége, vagy sikertelensége okán. Több
testületi ülés alkalmával próbáltak nekimenni annak, hogy a közművelődési szerkezetet
valamelyest átállítsák egy másfajta működésre, mert tapasztalhatóan ebben a városban
sajnos rendkívül sok probléma van szinte minden egyes helyszínen, akár a rendezvénnyel,
akár a működtetéssel. Szeretné megkérni az Igazgató urat, hogy a kérés alapján a mozira
vonatkozóan végezzék el azt a számítást, ami megfogalmazódott.
A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 900
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Péter.....................................Nem
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:2012.máj.:24 17:47:23
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
1
2

78,57%
7,14%
14,29%

73,33%
6,67%
13,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

128/2012. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadása
Határozat
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi
Művelődési Központ
Np. Kft. 2011. évi éves beszámolóját 17.327 eFt
mérlegfőösszeggel, és 823 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Np. Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és városfejlesztési osztályvezető
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 17:47:31

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezzel az előterjesztéssel egyik bizottság sem foglalkozott. Abban az időpontban, amikor a
bizottsági ülések voltak, még nem zajlott le az a részletes megbeszélés az óvodák
képviselőivel, amelyen ez a pályázatbenyújtás alapul. Pillanatnyilag egy új pályázati
lehetőség nyílt meg az önkormányzatok számára, ami 100 millió Ft 100 %-os mértékű
támogatást helyez kilátásba nyertes pályázat esetén, aminek 30 %-a eszközfejlesztésre,
esetleg felújításra használható fel. A többi jellemzően szakmai továbbképzésekben testesül
meg. Vitatható, hogy ilyen nagyságrendű pénz mennyire szükséges továbbképzésekre, viszont
a városnak alapvető érdeke, hogy a közel 30 millió Ft-os beszerzési nagyságrendet el tudja
érni. Ez által 8 óvodában különböző játékok, eszközök beszerzése és felújítások történhetnek
meg.
Kérdések 17:49:20
Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
Azt gondolja, hogy nagy ritkán jön szembe velük ilyen lehetőség. Amikor elolvasta, nem akart
hinni a szemének, hogy 100 % millió Ft, 0 % önrész és még előleget sem kell biztosítani.
Bárcsak több ilyen pályázati lehetőségük lenne. Nagyon bízik benne, hogy meg fogják nyerni,
mert a városban működő óvodáknak óriási lehetőség lenne egy ekkora összegű pályázat
elnyerése. Egyetért Polgármester úrral abban, hogy az arányt ő is fordítva látná jobbnak, 70
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% eszközbeszerzésre és felújításra. A játékok pótlása is gondot okoz jelen gazdasági
helyzetben. Ő is csak 30-40 % tartana indokoltnak szakmai képzésekre. Természetesen arra is
szükség van, de sokkal nagyobb az infrastruktúrafejlesztésre. Ez az, amire minden városban
minden óvodánál kevesebb pénz jut sajnos az utóbbi években. Ettől függetlenül a pályázat
egészében nagyon nagy lehetőség. Bízik benne, hogy a nyertesek között lesznek és akinek
lehetősége van ezt a pályázatot segíteni, támogatni, lobbizni érte, az meg fogja tenni, mert a
városnak ez létkérdés, hogy 100 millió Ft-ot idehozzanak az oktatási intézményeikbe, amikor
ilyen nehéz költségvetési helyzetben vannak és néha az 1 millió Ft-ot alig tudják odaadni.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 901
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.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 17:51:07
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

86,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

129/2012. Kth.
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét a TÁMOP3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtásához, előkészítéséhez szükséges
szerződések megkötésére, a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
17 Új napirendi pont 17:51:15

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A köztemető üzemeltetés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztés készítője Ván László főkertész nem tartózkodik itt egyéb, fontosabb
elfoglaltsága miatt. Amennyiben kérdések merülnek fel, Halász Balázs alpolgármester fog
válaszolni.
Kérdések 17:52:00

Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A bizottságon is kérte az üzemeltetőt, aki ott jelen volt, hogy tekintettel arra, hogy egyre
forróbbak a nyaraik és egyre nagyobb szükség van az árnyékra, csak nagyon indokolt esetben
vágjanak ki fát a temetőkben. Még akkor is, ha panaszkodnak a síremlékek tulajdonosai,
gondozói, hogy a lomb összeseprése gondot okoz. A halasi temetők mindig árnyékosak voltak,
szinte ligetes fásításuk volt. Ez az utóbbi időben kicsit megváltozott. Sajnos egyre több a
fakivágás. Csak nagyon indokolt esetben, a nagyon beteg fákat ki, a többi árnyékára igen
nagy szükségük van.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a köztemető üzemeltetés beszámolójának
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 902
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Távol
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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:2012.máj.:24 17:53:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

86,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

130/2012. Kth.
A köztemető üzemeltetés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a köztemető üzemeltetés 2011. évi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Ván László főkertész
Kegyelet Kft.
Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia
Református Egyházközség
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 17:53:41

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesületének megalakítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:54:00
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát. Hogy a nyilvánosság is tudja, Zsana központtal szerveződik egy egyesület
bizonyos kínai származású fafajták, a császárfa telepítésére. Ez a fafajta állítólag rendkívül
gyorsan nő és hasznos növény. A kérdés az volt, hogy ennek az egyesületnek a
megalapításában alapító tagként jelen legyenek-e. Volt már hasonló példa ebben az
országban, amikor bizonyos növényfajták telepítésével nem sikerültek a szándékok.
Megvárják, hogy milyen sikere lesz a kezdeményezésnek és az önkormányzat akkor fog
dönteni.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, miszerint alapítótagként ne
vegyenek részt benne.
No: 903
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.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:24 17:55:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

86,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

131/2012. Kth.
Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesületének megalakítása
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jelenleg nem kíván alapítótagként részt venni a
Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesületének megalakításában.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Ván László főkertész,
Visnyei Miklós Zsana polgármestere
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
19 Új napirendi pont 17:55:26

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Református
Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 17:55:58
Hunyadi Péter képviselő:
A Csetényi Parkkal kapcsolatban több megállapodás is van egyrészt fűkaszálás tekintetében,
másrészt védett terület. Ez a megállapodás hogy illeszkedi azokhoz? Kiegészíti, vagy
egyáltalán semmi köze hozzá, vagy teljesen más terület? Érinti-e a meglévő
megállapodásokat?
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
A pályázathoz szükséges ez a „formális” megállapodás, alátámasztandó azt, hogy a pályázó
intézménynek, a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának
elkötelezett szándékai vannak és egy olyan partnerre talált, aki tudja biztosítani azt az
épületet, ahol a diákok önkéntes, a társadalom számára hasznos munkát tudnak végezni. Itt ez
nem ellentétes a természetvédelmi célokkal. A Csetényi park helyi jelentőségű védett
természetvédelmi terület. Maga a legeltetés és a kaszálás természetvédelmi célokat szolgáló
kezelési tevékenységhez kapcsolódik. Ez a két tevékenység nem ellentétes egymással.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
66

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az együttműködési megállapodás
megkötéséhez való hozzájárulásról kéri a képviselők szavazatát.
No: 904
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:2012.máj.:24 17:57:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

132/2012. Kth.
Együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron
Gimnáziumával
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében
eljárva, a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma TÁMOP3.2.1.A-11/1 számú pályázati kiírásra beadott pályázat pozitív elbírálása esetén
hozzájárul, az Önkormányzat tulajdonát képező, Csetényi-park 2358/4, 2358/5, 2406,
2432, 2437 és a 2438 hrsz.-ú ingatlanokon, a tervezett, felnövekvő nemzedékek
tudatformálását szolgáló tevékenység végzéséhez, a hatályos természetvédelmi
jogszabályokban rögzített előírások maradéktalan megtartása mellett.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt év időtartamra vállalja,
hogy ezt a lehetőséget a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron
Gimnáziumával együttműködésben folyamatosan biztosítja.
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai
István polgármestert a pályázathoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás
aláírására.
20 Új napirendi pont 17:57:41
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2011-2012. évi pályázatairól szóló
beszámoló
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 17:58:06

Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Örül, hogy az elmúlt testületi ülésen tájékoztató formájában szerepelt az előterjesztés, amikor
kérte a képviselő-testület, hogy beszámoló formájában jöjjön be, mert így közvetlenül a nagy
nyilvánosság előtt tárgyalhatják végig a pályázataik állapotát. Ez a tárgyalás most
megtörtént a nagy nyilvánosság előtt. A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 905
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:2012.máj.:24 17:58:50
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
6,67%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

133/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2011-2012. évi pályázatairól szóló beszámoló
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az
önkormányzat és intézményei pályázatairól szóló, melléklet szerinti beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
21 Új napirendi pont 17:58:57

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halas Acél Kft. ipari parki területvásárlási szerződésének módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:59:16
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Hasonló esetek már fordultak elő a képviselő-testület
előtt az elmúlt hónapokban. Mégha a vállalkozó nem is teljesített határidőre egyéb okokból,
az önkormányzat nyilván nem fogja emiatt lehetetlen helyzetbe sodorni. A korábbi 2 éves
határidőt most 4 évre módosítja az önkormányzat, amennyiben elfogadják. A határozati
javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 906
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
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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:2012.máj.:24 17:59:59
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

134/2012. Kth.
A Halas Acél Kft. ipari parki területvásárlási szerződésének módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Halas Acél Kft. között 2009.
július 6-án a 6046/1 hrsz alatti ingatlan eladása tárgyába létrejött szerződésben szereplő, a
terület beépítésére vonatkozó két éves határidőt négy évre módosítja. A szerződés többi
rendelkezése változatlanul érvényben marad.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1., általa:
Halas Acél Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
22 Új napirendi pont 18:00:05

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Vezetékjogi megállapodások megkötése
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 18:00:19
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a vezetékjogi megállapodások megkötéséhez
kapcsolódó hozzájárulásról kéri a képviselők szavazatát.
No: 907
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:2012.máj.:24 18:00:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

135/2012. Kth.
Vezetékjogi megállapodások megkötése
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata képviseletében a
Polgármester vezetékjogi megállapodásokat írjon alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.,
Győr, Puskás Tivadar u. 37. alatti jogosulttal az alábbiak szerint:
Kiskunhalas, 41859/10 hrsz alatti területből 1204 m2 területre
Kiskunhalas, 41859/6 hrsz alatti területből 12 m2 területre
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A megállapodásokban a fákra, bokrokra, cserjékre vonatkozó ültetési tilalom mértéke
legfeljebb a vezetéktől számított 2-2 méter lehet.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész általa:
kivitelező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Arról döntöttek, hogy különböző közterületeken végighaladó gázvezetékekkel kapcsolatos
megállapodásokat megköthetik.
23 Új napirendi pont 18:00:48
23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Városi sportpálya művelési ág változtatása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 18:01:08
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a művelési ág változtatás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 908
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
Ideje:2012.máj.:24 18:01:22

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

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

136/2012. Kth.
Városi sportpálya művelési ág változtatása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas 2385/4 hrsz alatti ingatlan művelési
ágát a valós használatnak és a rendezési tervnek megfelelően „sportpálya” művelési ágra
kívánja változtatni. Felhatalmazza a Polgármestert a földhivatali eljárás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 18:01:30

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a dr. Monszpart László utcában és a környékén a
hibás közvilágítás javítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja. Ez ügyben még újságcikk is született, komoly probléma volt és köszöni a
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segítséget.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a parkolási rendelet módosítására kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Tudomásul veszi a választ.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a zöldfelület megváltására kapott választ elfogadjae?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a családlátogatások elvégzésére kapott választ
elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Szeretné, ha a bizottság megbeszélné, mert elég messzire vezet ez a dolog, így a választ nem
fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 909
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Tart.
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem
Pajor Kálmán................................Nem
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:24 18:02:25
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

3

23,08%
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20,00%

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

8
2

61,54%
15,38%

53,34%
13,33%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Felsőszállás 88. alatti ingatlan ivóvízellátására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 910
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Távol
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Nem
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Nem
Hunyadi Péter................................Nem
Jerémiás Béláné..................................Nem
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:24 18:03:00
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

3
8
2

23,08%
61,54%
15,38%

20,00%
53,34%
13,33%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%
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Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Művészeti Akadémiára intézett telefonhívással
kapcsolatos vizsgálatra kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
A hivatalon belül a vizsgálat megtörtént május 20-án, most külső területre kell menniük, de
folytatódik tovább.
Jerémiás Béláné képviselő:
A Halas Galéria munkatársát megkérdezték?
Gyovai István polgármester:
Ő azt a jelentést olvasta el, amit neki is mutatott. Ebben nem volt benne, nem tud róla.
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az Erzsébet királyné téri játszótér fokozott rendőri
jelenlétére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Interpellációt adott be Jekő Attila képviselő írásban, más nem jelentkezett. Ezzel a
napirendjük végére értek, az ülést bezárja, mindenkinek nyugodalmas délutánt és jó éjszakát
kíván. Kellemes pünkösdi ünnepet kíván a város egész lakossága számára. Események
zajlanak mindenfelé, érezzék jól magukat!
Szeretné a jelenlévőket értesíteni, hogy jövő héten csütörtökön, május 31-én rendkívüli
testületi ülést fognak tartani. Ezzel kapcsolatban a meghívókat pénteken fogják postázni. A
napirendeket és azok tartalmát várhatóan csak kedden tudják. Előreláthatólag 3 óra
magasságában.
Ülés befejezése 18:05:27
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K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Nagy Róbert :)

(:Váradi Krisztián:)
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