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Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből 14 fő jelen
van, az ülés határozatképes így megnyitja azt. A mai testületi ülés rendkívüli, amit a napirendi
pontokból is fognak tapasztalni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Dózsa Tamás Károly és Jerémiás Béláné képviselőket.
A napirendi pontok előtt nincs más programjuk. Ismerteti a napirendet a meghívó szerint.
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
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Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
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Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
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Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
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NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Kormányhivatal általi javaslat döntéshozatali eljárás újratárgyalására

Gyovai István
polgármester

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

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

Gyovai István
polgármester

4. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Nonprofit Kft. 2012 évi üzleti terve

Gyovai István
polgármester

5. A Halasmédia Np. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

Gyovai István
polgármester

6. TÁMOP-3.2.1.A-11/2 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű
intézményi együttműködések kialakítása című pályázat benyújtása

Gyovai István
polgármester

7. A városi távfűtési rendszer átalakítása

Gyovai István
polgármester

8. Alpolgármesteri illetmény megállapítása

Gyovai István
polgármester

9. Alpolgármesteri megbízás visszavonása

Gyovai István
polgármester

10. Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés

Gyovai István
polgármester

1 Új napirendi pont 15:48:34
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kormányhivatali általi javaslat döntéshozatali eljárás újratárgyalására
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
Ez az elmúlt testületi ülésen már tervezett napirendi pont volt, de egyeztetéseket kívánt, így
most került a testület elé.
Ma délután bizottsági üléseket is tartottak a napirendi pontjaikkal kapcsolatban. Bizottsági
felülvizsgálatra mind az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, mind a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság megkapta.
Kérdések 15:49:27
Hozzászólások
Halász Balázs alpolgármester:
Látják, hogy milyen súllyal terjesztették elő ezt a kormányhivatali állásfoglalást. Nem tudja,
hogy most nem zavaró tényező-e a Fidesz frakcióvezetőjének részére, hogy dr. Kerényi János
kormánymegbízott nem írta alá ezt az előterjesztést. Az utolsó szakaszban keményen kéri,
mintegy utasítja a testületet és a polgármestertől kéri, hogy tájékoztassa őt a döntésről.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
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Nagy Péter.....................................Igen
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Vili Gábor......................................Tart.
Jekő Attila............................................Tart.
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Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
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137/2012. Kth.
Kormányhivatal általi javaslat döntéshozatali eljárás újratárgyalására
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal javaslatát megtárgyalva, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetéséről szóló 7/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításakor dönt a 64/2012.
Kth számú határozat újratárgyalásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Ferenczi Mária jegyző általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
2 Új napirendi pont 15:50:49

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Magát a rendeletet a bizottság elfogadta az előbb ismertetettek alapján. Ezt követően
határozathozatal is történt. Pár perccel ezelőtt fejezték be a bizottsági ülést, így ennek a
jegyzőkönyvei még nem állnak rendelkezésre. A határozathozatal úgy történt, hogy a
határozati javaslat 1.pontját teljes létszámban elfogadta a bizottság, miszerint Kiskunhalas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit
Kft. 25.958. eFt összegű a működésre átadott támogatási pénzeszközből a Boróka Civil Ház
közüzemi költségeire 2012. 05. 01. napjától 230 eFt címzett támogatást biztosít. Felkéri a
polgármestert a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht.-val kötött támogatási szerződés
módosítására.
A határozati javaslat 2. pontjánál 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás volt. Ennek a szövege a
következő: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében minden
szükséges intézkedést tegyen meg, a napi pénzügyi helyzet függvényében - a hatósági és az
alapvető lakossági szolgáltatások kivételével - szükséges mértékben akár a feladatok
finanszírozásának esetleges időleges felfüggesztésével is élhet.
Természetesen a bizottsági ülésen elfogadott módosításokat az előterjesztés részének tekinti.
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A módosítás tételei a következők:
Csipke városközpont projekt előkészítés új javaslata 15 millió Ft.
Felújítások kategóriában utak kátyúzása, felújítása 7 millió Ft.
Külterületi életminőség-javítás 5 millió Ft.
Képviselői interpellációs keret 6 millió Ft. Hozzáteszi, hogy új tételként jelent meg a
külterületi életminőség javítása az 5 millió Ft-os összeggel.
Támogatások kategóriája, intézményi típusú támogatásoknál a korábbi döntésük lényegében
nem változott, kivéve a Halasthermál Kft.-t.
A Halasmédia Np. Kft., mint ahogy korábban döntöttek, 7.600 ezer Ft kiegészítést kap,
összességében 15.200 ezer Ft-ot.
A Halasi Csipke Közalapítvány 6 millió Ft kiegészítést kap, ami összességében 20.050 ezer
Ft.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. 4 millió Ft-ot kap, összességében 25.958 ezer
Ft-ot.
A Halasthermál Kft. 6.400 ezer Ft-ot kap, összességében 20.700 ezer Ft-ot.
A sportpálya 3 millió Ft-ot kap.
Önként vállalt feladatok támogatása, civil kezdeményezések támogatása új tételként 500 ezer
Ft-ot jelenít meg.
A Cigány Közösségi Ház fenntartása a korábbihoz képest 1 millió Ft-tal növekszik,
összességében 3.174 ezer Ft. Ez összességében azt jelenti, hogy a korábban testület által
felosztott 51.500 ezer Ft helyett a jelenlegi módosítással együtt 61.500 ezer Ft-ról van szó. A
két összeg közötti különbözetet, 10 millió Ft-ot a költségvetés módosításban szereplő 50 millió
Ft tartalék terhére csoportosítják át.
Kérdések 15:53:44
Jekő Attila képviselő:
A szavazás módjára kérdezne rá. A rendeletről és a határozatról külön szavaznak?
Gyovai István polgármester:
Természetesen, ahogy szokták. Az első szavazás a rendeletről fog szólni, utána pedig a
határozati javaslat két külön pontja fog következni.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
A határozati javaslat 2. pontjával nem értenek egyet, mert arra utal, azt vetíti előre, hogy
olyan rossz pénzügyi helyzetben van a város, hogy ami nem kötelező, azt mindent
felfüggeszthet a polgármester egyszemélyben a likviditási helyzet függvényében. Véleménye
szerint ez a határozat is elismerése annak, hogy az ez évi költségvetés, amit a frakciójuk nem
tudott támogatni, finoman szólva is nem túl jól sikerült. Ilyen határozat javaslatra az előző
években nem került sor. Ha ezt elfogadják, akkor a nem kötelező feladatok körében
tevékenykedő cégek körében egy nagyon bizonytalan helyzetet fog teremteni a mindennapi
működésben és alátámasztja azt az érvrendszerüket, hogy ez a költségvetés a maga
formájában nem finanszírozható egész éven át. A probléma nem oldódott meg a költségvetés
elfogadása óta, nem is fog. Ilyen módon kívánja ezt a városvezetés orvosolni, hogy a
kifizetéseket a polgármester egyszemélyben felfüggesztheti. Ezt nem tartják egy jó
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megoldásnak. Tisztességes, finanszírozható költségvetést kell összeállítani, ami megfelel az
adekvát pénzügyi helyzetnek, nem pedig év közben egy rendelettel elfogadott költségvetési
számokat kvázi visszatartó, felülíró polgármesteri döntésekre van szükség. Ezt a határozati
javaslatot nem tudják támogatni.
Nagy Péter alpolgármester:
Sok tekintetben egyetért Jekő Attila képviselővel. Nem finanszírozható. A hiba ott lett
elkövetve, hogy olyan feladatokra lett biztosítva a pénz, ami nem lett volna annyira fontos.
Két módosító indítvány van. Olyan feladatra akar pénzt biztosítani, mint a külterületen élők
életminőségének javítása. Halotta, hogy 5 millió Ft-tal szerepel, de az eredeti elképzelés is 10
millió Ft volt. Előzetes számításokat végzett. Ez a legszűkebb forma, amiben ez
megvalósítható és amit ebben az évben már el kell készíteni, mint az előkészítési munkák,
tervek készítése, útszelvények kitűzése. Vannak kritikus helyek, ahol útstabilizációs munkákat
kell végezni. Ki kell rakni a dűlőutakra a táblákat.
Komoly információi vannak, hogy július 1-jével az önkormányzatok mozgástere korlátozva
lesz és utána már nem tudnak oda pénzeszközt utalni. Az a módosító javaslata, hogy az 5
millió Ft-on felül további 5 millió Ft-ot az általános tartalék, az 50 millió Ft terhére
biztosítsák.
A múltkor is elhangzott már, hogy a Halasi Városgazda Zrt. milyen nehéz helyzetben van.
Tudja, hogy beadott egy kérelmet kátyúzó gép cseréjére. Módosító indítványt nyújt be, hogy
ezt a 3,5 millió Ft-ot biztosítsa a város. A működését lehetetlenítik el, ha ezt neki a működési
kiadásokból kell biztosítania. Így is nagyon komoly megszorításokat tesznek. Áldatlan
állapotok vannak a telephelyen. Szíve szerint arra külön kérne pénzt, de legalább a
gépbeszerzésre biztosítsák ezt a 3,5 millió Ft-ot. Ezt is az általános tartalék terhére.
Gyovai István polgármester:
Jekő Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy soha nem volt kérdéses az
elmúlt másfél év alatt, hogy az önkormányzat rossz helyzetben van. Ez nem egy újdonság. Ő
maga és véleménye szerint a képviselő-testület túlnyomó része, sőt valamennyi a rendszerben
dolgozó intézményvezető, gazdasági társasági vezető meg tudja azt erősíteni, hogy az elmúlt
évben is napi finanszírozási problémák voltak. Ennek következtében éltek is azzal a
lehetőséggel, amit a tavaly június végén rögzített intézkedési terv tartalmaz. Minden egyes
kiadás a Polgármesteri Hivatalban a polgármester és a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
vezetőjének ellenjegyzésével kerülhet csak kifizetésre. Ez nem kérdéses és az elmúlt év utolsó
negyedében került bevezetésre. Ez idő alatt a zárszámadásukban már láthatóvá vált 53 millió
Ft-ot tudtak ezzel a módszerrel takarékoskodni. Ez nyilván azt mutatja, hogy nem ebben a
pillanatban vált ismertté, hogy rossz likviditási, vagy pénzügyi helyzetben van az
önkormányzat. Sajnos másfél év óta ezzel küzdenek. Ilyenfajta intézkedések korábban is
voltak, nemcsak az Intézkedési Tervben és nemcsak most, lényegében az év fordulóján is. Az
intézmények, gazdasági társaságok finanszírozásának egy része áthúzódott erre az évre. Ezt
tették azzal a felhatalmazással, ami az Intézkedési Tervben benne szerepelt, illetve az ezt
követő költségvetés módosításban is benne szerepelt. A korábbi években is voltak hasonló
intézkedések. Ezt a jelenleg hatályos törvények és tulajdonképpen a jelenlegi szabályaik is
rögzítik. Szándékaik szerint ez a határozat elsősorban figyelemfelkeltés, hogy a
takarékosságot egyik intézmény se felejtse el az önkormányzati rendszerben. Amennyiben
olyan helyzet adódig bármelyik tevékenységnél, a nem kötelező feladatok ellátásánál, akkor a
polgármester, mint ahogy korábban is történt, élhet azzal a joggal, hogy egyes
finanszírozásokat időlegesen felfüggeszt.
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Nagy Péter alpolgármester két módosító javaslatot tett. Az egyik a külterületen élők
életminőségének javítására vonatkozott. Véleménye szerint az előző testületi üléseken
tárgyaltak eredményeként nem kis előrelépés történt azzal, hogy az önkormányzat
elhatározta, ebben a témában komoly előrelépéseket fog tenni. A korábbi hetekben,
hónapokban egyértelművé vált, ahhoz, hogy ezeket a majdani változásokat tényszerűen,
fizikailag megvalósítsák, maguk a tervek kellenek. Emlékezete szerint szeptember lesz az
időpont, amikor a testület által összeállított munkacsoport leteszi a javaslatát. Ez még
költségmentes. Ezt követően a javaslat alapján fogja a képviselő-testület eldönteni azt, hogy
akár ebben az évben milyen konkrét megvalósításokat tervez. Véleménye szerint elmúlt
évtizedek problémáit nem fogják megoldani az első félévben és a következő években sem teljes
mértékben. Ebben az évben 5 millió Ft az év utolsó negyedévében elég komoly változásokat
fog majd eredményezni.
A másik módosító javaslata a Városgazda Zrt. számára 3,5 millió Ft többlet biztosítása
Ebben a kérdésben számos alkalommal egyeztettek a Zrt. vezérigazgatójával, illetve bent a
hivatalban is. E tekintetben megállapodás jött létre. Az elmúlt héten, vagy két héttel ezelőtt
benyújtott kezdeményezését a gép beszerzésére olyan értelemben hagyják jóvá, hogy a folyó
arányos kifizetésekből korábban kap meg 3,5 millió Ft-ot. Ezzel megtakarítást fog elérni már
az első évben is, de különösen a következő években. Az utak kátyúzása tekintetében távolról
sem annyiba fog kerülni egy m2 helyreállítása, mint eddig történt. Nem külső vállalkozókat
fognak bevonni erre a munkára. Saját beszerzéssel, saját géppel, saját dolgozókkal
lényegesen kedvezőbb áron fogják az útjaikat karbantartani. Maga a kérdés megoldott. Ha az
év vége felé akár a Városgazda Zrt., akár bármelyik olyan társaság, aki pénzügyi
problémával küzd, azt a képviselő-testület egy külön költségvetés módosítással fogja
megoldani. Ettől függetlenül a módosító indítványokat szavazásra bocsátja.
A külterületi életminőség javítása tételhez további 5 millió Ft biztosításával egyetért-e a
képviselő-testület?
No: 914
Gyovai István.......................................Nem
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Tart.
Jekő Attila............................................Nem
Váradi Krisztián............................Nem
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:08:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

9
3
2

64,28%
21,43%
14,29%

60,00%
20,00%
13,33%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

8

Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A képviselő-testület egyetért az Alpolgármester úr javaslatával, tehát további 5 millió Ft-ot
fognak biztosítani erre a célra.
A kátyúzó gép beszerzésére 3,5 millió Ft-ot kíván-e többletként biztosítani a képviselőtestület?
No: 915
Gyovai István.......................................Nem
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:09:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
1
1

85,72%
7,14%
7,14%

79,99%
6,67%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A vitát lezárva a költségvetés módosításról szóló rendelet elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 916
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
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Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:10:03
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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 22/2012. (VI. 06.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (VI.06.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34.§ -ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a
könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1)(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
Főösszegét

9 155 262 E Ft-ban

ezen belül
1. költségvetési kiadások összegét

8 490 797 E Ft-ban

2. finanszírozási célú kiadások összegét

664 465 E Ft-ban

költségvetési bevételeit

7 771 423 E Ft-ban
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működési pénzmaradványának igénybevételét

27 102 E Ft-ban

működési hiányát

680 683 E Ft-ban

felhalmozási hiányát

676 054 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

a)
b)

a hiány külső finanszírozása működési célú hitelfelvétellel
a hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitelfelvétellel
összegben.
2.§

680 683 E Ft.
676 054 E Ft.

A R. 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/b., 7., 9., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/a.,
1/b., 2., 3., 3/a., 4., 4/a., 5., 5/b., 7., 9., 10 mellékletei lépnek.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”

Gyovai István polgármester:
A határozati javaslat 1. pontjáról kéri a képviselők szavazatát.

No: 917
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:10:26
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%
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138/2012. Kth.
A Boróka Civil Ház címzett támogatása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Nonprofit Kft. 25.958. eFt összegű a működésre átadott támogatási pénzeszközből a
Boróka Civil Ház közüzemi költségeire 2012. 05. 01. napjától 230 eFt címzett támogatást
biztosít. Felkéri a polgármestert a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht.-val kötött
támogatási szerződés módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Király Gábor KMK Nonpofit Kft. ügyvezető
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A határozati javaslat 2. pontjáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 918
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:10:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
2
0

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

80,00%
13,33%
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%

139/2012. Kth.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntés
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést tegyen
meg, a napi pénzügyi helyzet függvényében - a hatósági és az alapvető lakossági
szolgáltatások kivételével - szükséges mértékben akár a feladatok finanszírozásának esetleges
időleges felfüggesztésével is élhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető általa:
Kiskunhalas Város Önkormányzat költségvetési szervei vezetői
Kiskunhalas Város Önkormányzatának gazdasági társaságai vezetői
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
3 Új napirendi pont 16:10:48

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetési támogatása összegének
emelése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:11:19
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A határozati javaslat 2. pontja arra hivatkozik, hogy azért csak annyi a támogatás, mert a
Balatonakalin lévő tábor további üzemeltetésével kapcsolatos konstrukció ismerete szükséges.
Pillanatnyilag hogyan áll a tábor kérdése? Ez a kérdés elsősorban Polgármester úrhoz van
címezve.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
13

A támogatási összeg növekménynek mi a fedezete?
Gyovai István polgármester:
Az előbb határozták meg azt a költségvetés módosítást, amiben benne szerepel. Ez nem az
51,5 millió Ft-os táblában volt, ez benne szerepel a rendelet módosításban.
Hunyadi Péter képviselő:
A határozati javaslatban szereplő összeg jelentősen kevesebb, mint amit a társaság kért. Vane értelme? Elképzelhető olyan helyzet, hogyha nem a kért összeget kapja, akkor azokat a
programokat nem tudja végrehajtani. Előrébb vannak-e ezzel az összeggel?
Jekő Attila képviselő:
Nem kellett volna a költségvetés módosítása előtt elfogadni, hogy adnak-e 2 millió Ft-ot? Ha
most nem kap többséget, de a költségvetésben már módosították így, az logikailag rendben
van? Majd negyedév múlva visszamódosítják, ha nem kap többséget?
Gyovai István polgármester:
Volt már olyanra példa, hogy saját döntése ellen szavazott a képviselő-testület. Nagyon bízik
benne, hogy ez nem így fog most történni.
Jekő Attila képviselő:
Ezért lett volna érdemesebb ezt előbb tárgyalni.
Gyovai István polgármester:
A rendelet elfogadása előtt határozatban nem dönthetnek olyan kérdésről, aminek a
költségvetési rendeletben kell szerepelnie.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Először azért kellett a rendeletet elfogadni, mert a tartalék meghatározása a rendeletben
szerepelt. Annak a tartaléknak a terhére lesz ez a kifizetés. Azért volt most ez a sorrend. Igaz
amit a Jekő Attila képviselő mond, hogy először mindig a költségvetés módosításáról szóló
döntés után fogadják el a költségvetést. Miután nem volt miből és a tartalék most lett képezve,
ezért kellett utána.
Gyovai István polgármester:
Azért vették le napirendről az előző testületi ülésen.
Dózsa Tamás Károly képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Nemzeti
Vagyonkezelővel kapcsolatban vannak a kft. ügyvezetője által. Leveleznek is. A Nemzeti
Vagyonkezelő körülbelül egy hónappal ezelőtti értesítése alapján a vagyon felmérést
elindította. Nem tudja megmondani, hogy az elmúlt években, amikor hasonló
kezdeményezések voltak az ingatlan átvételére, ez miért nem történt meg. Várhatóan ez év
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nyarának végén, ősz elején ennek eredménye is lesz, amit valamilyen írásos formában fognak
közölni, hogy ingyenesen, vagy valamilyen áron adják a tulajdonukba.
A határozati javaslat 2. pontjában arról döntenek, hogy az önkormányzat további
támogatásról a Balatonakalin lévő tábor további üzemeltetésével kapcsolatos konstrukció
keretében dönt. Ezzel nyilván jelzik, hogy amennyiben bármilyen változás történik, akkor
annak függvényében a képviselő-testület még dönthet további támogatásról. Ezt célszerű
megvárni, nem pedig előzetesen biztosítani bármilyen pénzösszeget.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan egy javaslattal élne. Ugyan tárgyalás van a
tulajdonossal, hogyan tovább és azt is tudja, hogy a többi társönkormányzatnál sincs
kialakult álláspont azzal kapcsolatban, hogy mit kellene tenni a táborokkal. Résztulajdonos
önkormányzatként nekik kellene egy véleményt kialakítaniuk, hogy akarnak-e a jövőben
kezdeni vele valamit. A tábor adott, de a többi a XXI. század legalacsonyabb szintjét sem éri
el véleménye szerint és oda is hatalmas pénzek kellenének, hogy élhető tábor alakuljon ki.
Véleménye szerint ez megér egy fél órás vitát a testületi ülésen. Arra tenne javaslatot, hogy a
jelenlegi információk birtokában készüljön egy anyag, ami tárgyalható. A mostani
állapotokat tudják, azt is, ha átkerül hozzájuk, akkor ez fennáll. Ezzel mit szeretnének kezdeni.
Az a polgármester kezében is muníció, ha állást kell foglalnia a társaság taggyűlésén, hogyan
tovább. Szeretné kérni, hogy 3. pontként kerüljön bele. Döntsék el, hogy ezzel foglalkozzanak.
Gyovai István polgármester:
Ennek kell, hogy legyen egy időpontja. Javasolja a szeptemberi ülést, bízva abban, hogy
akkorra valamilyen egészen konkrét információ birtokában lesznek. Elfogadja ezt a Képviselő
úr? Mert akkor így teszi fel a módosító indítványt.
A képviselő-testület 3. pontként, módosító indítványként az elhangzottak alapján elfogadja-e
azt, hogy egy előzetesen elkészített anyag alapján a Vakáció Np. Kft.-nek valamennyi
ingatlanban a további hasznosítással kapcsolatos elképzeléseit a képviselő-testület legkésőbb
szeptemberi ülésén tárgyalja meg.
Ezzel egyetértenek-e?
No: 919
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Tart.
Váradi Krisztián............................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:18:57
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

12

85,71%

15

80,00%

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

0
2

0,00%
14,29%

0,00%
13,33%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén lezárja a vitát. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 920
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Tart.
Váradi Krisztián............................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:19:26
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%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

140/2012. Kth.
A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetési támogatása összegének emelése
Határozat
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1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakáció Közhasznú Non-profit
Kft. támogatását a 2012. évi eredeti költségvetésben megállapított 2.000.000,- Ft összegen
felül 2 millió Ft-tal megemeli, amely összeg tartalmazza a 2011. évről áthúzódó 1.154.000,Ft támogatás összegét is.
2. Az Önkormányzat további támogatásról a Balatonakali tábor további üzemeltetésével
kapcsolatos konstrukció ismeretében dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 6131 Szank, Béke u. 33.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 16:19:32

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődés Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit
Kft. 2012. évi üzleti terve
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:20:03
Nagy Péter alpolgármester:
A múltkor tett fel kérdéseket az Ügyvezető úrnak, aki nem nagyon tudott neki válaszolni. Amit
válaszolt, az sem volt jó, mert azt mondta, hogy Rémán János prémiuméves és azért szokott
bent dolgozni a művelődési házban. Rémán János rendes nyugdíjba ment, nem prémiuméves.
Gyovai István polgármester:
Kéri Alpolgármester urat, hogy a személyi kérdéseket ne nyílt testületi ülésen tárgyalják.
Nagy Péter alpolgármester:
Mennyi ráfizetés van a mozira?
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője:
Számításokat kell végezni, nem tudja megmondani pontosan. Ez attól is függ, hogy egy-egy
évben mennyi látogatója van a mozinak. Nem mondták neki, hogy ma erre készüljön.
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Nagy Péter alpolgármester:
Volt-e olyan rendezvényük, ami nem volt ráfizetéses? Nem a filmszínház, hanem a kulturális
rendezvényeik.
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője:
Természetesen volt, sok.
Hozzászólások
Nagy Péter alpolgármester:
Ha az ember végigkísérte egész évben a kulturális rendezvényeket, vagy csak a legutolsót, a
Város Napi rendezvényt, láthatta, de nem akar részletekbe menni, mert minősíthetetlen
állapotok voltak. Vannak információi, hogy az év folyamán számtalan ilyen eset volt. A hüllők
bemutatója először a művelődési házba volt meghirdetve. Végül a hely nem volt szabad. A
lényeg az, hogy kiszámolta, a mozinál 10 millió Ft ráfizetés van egy évben. Pontos számítás
van erre, be tudja bizonyítani. Ilyen anyagi helyzetben, amiben a város van, hogy engedheti
meg, hogy ekkora ráfizetés legyen a mozizáson. A megyében sehol sincs már mozi, mert
abszolút nincs igény. Pár hónappal ezelőtt megkérdezte, hogy mekkora a látogatottság, azt
mondta, hogy 14 fő az átlag a 255 férőhelyes moziteremben. Amikor legutóbb megkérdezte,
azt mondta, hogy 20-25 fő között van. Elképesztő, hogy ilyen látogatottság mellett
fenntartanak egy ekkora mozitermet, odarendelnek egy vezetőt és egy mozigépészt.
Utánanézett, hogy a vezetőnek havonta 2x8 óra feladata van. Ennyi a film megrendelése,
program összeállítása. Ez egy óriási luxus. Az a kérése, hogy nagyon gyorsan történjen
intézkedés arra, hogy a mozit bezárja a Művelődési Központ Np. Kft. Szüntesse meg ezt az
állapotot, amikor filléreznek és hetek óta nem kapta meg a Zrt. a 3,5 millió Ft-ját, hogy be
tudja szerezni azt a gépet. Tartják az eladóval a kapcsolatot, hogy majdcsak meglesz a pénz.
Ekkor csak úgy 10 millió Ft-ot kidobnak az ablakon. Ezt nem engedheti meg a város.
Intézkedést kér a mozizás beszüntetésére.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy az Igazgató úr erre gondolt a múlt testületi ülésen tárgyalt elmúlt évi
beszámolójában, amikor megjegyezte, hogy a városvezetés nem éppen kulturális
beállítottságú.
Jekő Attila képviselő:
Nem tudja, hogy Nagy Péter alpolgármesternek honnan vannak információi. Hacsak nem
onnan, amikor még nemcsak tárcanélküli alpolgármester volt, hanem valós és hozzáfért ilyen
adatokhoz. Azóta a mozinál igen sok minden történt. Szerinte a mozi egész költségvetése nincs
ennyi, nemhogy a vesztesége. Úgy gondolja, hogy újra tájékozódni kellene, vagy nem előjönni
a frázisokkal, amelyek semmire nem jók. Úgy beszélnek a moziról mindegy egyes alkalommal,
mintha atomreaktor lenne. Hagyják békén a mozit, hagy dolgozzanak. Nem a heti 2-3 vetítés
fogja romba dönteni a város helyzetét véleménye szerint.
A Fidesztől várna javaslatot, mert dr. Skribanek Zoltán frakcióvezető, amikor lekerült
napirendről a művelődési központ átalakítása, azt mondta, hogy dolgoznak rajta és lesz
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javaslatuk. Jelezné, hogy adós még a Fidesz frakció erre nézve. Akkor is elmondta és érvelt az
átalakítás mellett, hogy Kiskunhalas kulturális életével valamit kezdeni kell, felpezsdíteni,
életet vinni bele, rendezni bizonyos dolgokat. Akkor úgy tűnt, hogy ebben egységes álláspont
van. A módjáról volt vita. A Fidesz frakcióban akkor mondta azt, hogy tudják ezt a dolgot és
foglalkoznak vele. Ezzel a területtel véleménye szerint továbbra is foglalkozni kellene. Nincs
megelégedve a programok mennyiségével és sok esetben a minőségével sem. Ez a terület
kicsit gazdátlannak tűnik neki. El tudja fogadni, hogy egyrészt pénzhiány is benne van ebben.
Nem tesz jót egyik szereplőnek sem, hogy nincs végérvényesen lezárva ez a kultúra kérdése.
Nem hiszi, hogy normálisan lehet bizonytalanságban dolgozni. Nagyon várja a javaslatot,
hogy mi ennek a megoldása. Rendezni kellene minél előbb ezt a kérdést.
Jerémiás Béláné képviselő:
Nem tudja, hogy a képviselőtársának mi a baja a Város Napi ünnepségekkel, mert a Pro Urbe
kitüntetések átadása igen színvonalas műsorral ment végbe. A művelődési központ
kiállításaira, amire kap meghívót, arra el is szokott menni. Színvonalasaknak tartja őket. Jekő
Attila képviselőt nem igen szokta ott látni.
Egyetért azzal Jekő Attila képviselővel, hogy lecsökkent a vetítési napok száma és valamilyen
szinten meg kell tartani. Ha gond lesz, akkor a Polgármester úrnak most szavazták meg a 2.
pontot. Likviditási gond esetén elképzelhető, hogy ezekhez hozzá fog nyúlni.
Nagy Péter alpolgármester:
Nem akar belefogni matematikázni, de le van vezetve és higgyék el, hogy pontos számai
vannak. Utalt Polgármester úr rá, hogy napi likviditási problémái vannak a városnak.
Anyagilag semmivel nem állnak jobban, mint tavaly. Az által van jobb helyzetben a város,
hogy a megszorítási intézkedések folyamatban vannak és így korlátozva vannak a kiadások.
Év végére nagyon komoly probléma lesz a városban. Tudja, hogy ezzel Jekő Attila képviselő
is tisztában van. Hozzáteszi azt, hogy jövő évben nem fogják megkapni a folyószámlahitelt. Ez
azt jelenti, hogy év végén vissza kell fizetni a most az igénybe vett pénzt.
Fél attól, hogy nagyon komoly probléma lesz. Ilyen helyzetben lévő város hogyan engedheti
meg magának, hogy ráfizetéses egyetlen program is? Ezt nem engedheti meg a város, ez egy
felelőtlenség. Lehet beszélni a kultúráról, de akkor térjenek vissza rá, ha nem lesz pénz a
bérek kifizetésére.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Nem emlékszik, hogy az imént a költségvetés
módosítást milyen arányú szavazattal fogadták el. Alpolgármester úr is elfogadta azt a
módosítást, ami a művelődési központra vonatkozott. Elnézést, de ilyen értelemben
önmagával is vitában áll.
Véleménye szerint a 10 millió Ft-os veszteség a mozinál nem passzol. Tudomása szerint
három vetítési nap van hetente. Nagyságrendileg 100-120 alkalmat jelent. Ez azt jelenti, hogy
minden egyes napon közel 100 ezer Ft veszteség keletkezik. Ez számára elképzelhetetlen, tehát
a számításba hiba csúszott.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 921
Gyovai István.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
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Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:32:43
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
1
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

141/2012. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi
üzleti terve
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja.
Határidő: 2012. költségvetési év
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
5 Új napirendi pont 16:32:50

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasmédia Np. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:33:44
Nagy Péter alpolgármester:
Betervezésre kerül egyéb támogatásra 2 millió Ft, azonkívül értékesített tárgyi eszközökre 1
millió Ft. A korábbi évben ez 16 ezer Ft volt. Egyéb támogatás nem volt betervezve a tavalyi
évben. Ezt mire alapozzák az üzleti tervben?
A műsor- és reklámszervezésre betervezett 1.750 ezer Ft, műsor- és újságkészítésre 1.500 ezer
Ft, reklámszervezésre vállalkozói költség 250 ezer Ft milyen kiadásokat takar?
Tudja, hogy mindig borotvaélen táncoltak. Az újság egyik hónapban ráfizetéses volt, a
másikban nem. Úgy tudja, hogy most megint ráfizetéses. Milyen nagyságrendű ez a ráfizetés?
Tóth István Halasmédia Np. Kft. ügyvezetője:
2010-ben 30 millió Ft-os támogatást kaptak az önkormányzattól, az elmúlt esztendőben ez 20
millió Ft-ra csökkent le. Ebben az évben előbb 6, utána 7,6 millió Ft még pluszban megjelent
a költségvetési támogatásukban. Ez 13,6 millió Ft-ot jelent. A legnagyobb takarékossági
intézkedéseket az elmúlt évben végrehajtották, ami márciusban megtörtént. A bérekből
átlagosan 30 %-ot csökkentettek, ketten távoztak a cégüktől. Mindenhol megpróbálták
csökkenteni és racionalizálni a költségeiket. Megtették az év első 5 hónapjában is.
Ezek a pluszbevételek, amelyek megjelentek az üzleti tervükben, a nagyon nagy
optimizmusokat bizonyítja, mert megpróbálnak olyan forrásokat megtalálni, ami eddig nem
jelent meg a Halasmédia tevékenységében. Megpróbálják a költségvetési lyukakat ebben az
esztendőben betömni és ezeket a költségeket lefaragni, plusz bevételekre szert tenni. Ez így
jelent meg, a 2 millió, az 1 millió Ft. Próbálnak együttműködési megállapodásokat kötni
különböző cégekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Ebben látják a lehetőségét
annak, hogy ezt az esztendőt túléljék. Ez a legfontosabb dolog.
A Halasmédiánál dolgoznak ún. hirdetésszervezők, akiknek bizonyos százalékát fizetik ki az
általuk behozott hirdetéseknek.
A Halasi Tükör egyenlőre nem ráfizetéses, a számok ezt mutatják. Voltak hónapok, amikor
csökkent a példányszám, de átlagosan így is közel 2000 példányban jelenik meg.
Folyamatosan figyelik azokat a dolgokat, amelyek esetleg a visszaesésre utalnak. Annak
tükrében hétről-hétre, hónapról-hónapra próbálnak változtatni ezen az álláspontjukon.
Nagy Péter alpolgármester:
Rendszeresen hall arról, hogy az eszközállomány le van robbanva. A múltkor egy interjú
során a mikrofon elnémult. Mekkora az az összeg, amivel a legszükségesebb dolgokat meg
tudnák oldani?
Gyovai István polgármester:
Elkövetett egy hibát, egy kérdezési lehetőség van. Ha az Ügyvezető úr úgy gondolja, akkor
adjon választ.

21

Tóth István Halasmédia Np. Kft. ügyvezetője:
Jelenleg semmi nem veszélyezteti a működésüket. Az elmúlt esztendőben betervezett összeget
felhasználták és sikerült realizálni azokat az akut problémákat, amelyek megvalósultak a
Halasmédiánál. Tavaly 20 millió Ft önkormányzati támogatást kaptak és 5 millió Ft került
eszközfejlesztésre és karbantartásra. A napi adásmenetet nem veszélyezteti semmi olyasmi,
ami technikai tényező.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Direkt azért hagyott most 10 másodperc
szünetet, hogy aki hozzá akar szólni, az jelentkezzen.
A Halasmédia Np. Kft. üzleti tervének elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 922
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:40:01
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
1
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

142/2012. Kth.
A Halasmédia Np. Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Np. Kft. 2012. évi üzleti tervét
elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Halasmédia Np. Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6 Új napirendi pont 16:40:10

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TÁMOP-3.2.1.A-11/2 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű
intézményi együttműködések kialakítása című pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ebben az előterjesztésben a Bibó István Gimnázium kíván részt venni egy pályázati
támogatásban, amelynek összege, mint egy 10 millió Ft. 100 %-os támogatású pályázatról
van szó és előleg is igényelhető. Ilyen értelemben az önkormányzat pénzeszközeit nem veszi
igénybe, ugyanakkor új lehetőségeket teremt a gimnázium oktatásában, elsősorban az
önkéntesség szervezésében.
Kérdések 16:41:07
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásáról szóló határozat elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 923
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Távol

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2012.máj.:31 16:41:24
Eredménye
Voks:

>0<Minősített szavazás
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%

143/2012. Kth.
TÁMOP-3.2.1.A-11/2 Közoktatási intézmények szerepbővítése,
együttműködések kialakítása című pályázat benyújtása

újszerű

intézményi

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét a TÁMOP3.2.1.A-11/2 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések
kialakítása című pályázat benyújtásához, előkészítéséhez szükséges szerződések megkötésére,
a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Bibó István Gimnázium igazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 16:41:33

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A városi távfűtési rendszer átalakítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
Bizottsági ülésen is éltek már azzal a lehetőséggel, hogy zárt körben tárgyalták ezt az
előterjesztést. Most ő maga él ezzel az indítvánnyal. Ahhoz, hogy zárt ülésen történjen a
tárgyalás, a képviselő-testület minősített többségének hozzájárulása szükséges.
A napirend zárt ülésen való tárgyalásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 924
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 16:42:16
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület úgy döntött, zárt keretek között tárgyalja. Megkéri a
jelenlévőket, hogy akik nem érdekeltek a téma tárgyalásában, azok távozzanak.
(A napirend tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik.)
Ülés felfüggesztése 16:42:41
Ülés folytatódik 17:15:07
Gyovai István polgármester:
Nyílt ülésen folytatják a munkájukat. Az előző fél órában a városi távfűtési rendszer
átalakításáról tárgyalt zárt ülésen a képviselő-testület. Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.
Ezzel a határozattal a képviselő-testület a Kiskunhalas városában működő távhő rendszer
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átalakítását kezdeményezte. Várhatóan a következő hetekben, egy hónapban új kezekbe fog
kerülni a város távhő rendszere. Ez az új kéz a Halasi Városgazda Zrt. lesz. Reményeik
szerint sokkal kedvezőbb feltételekkel tudja tovább működtetni a távhő rendszert, mint az a
korábbiakban történt.
8 Új napirendi pont 17:15:27
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Alpolgármesteri illetmény megállapítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Halász Balázs alpolgármester illetményével kapcsolatban a Kecskeméti Törvényszék hatályon
kívül helyezte a 216/2011. számú határozat 2. pontját, illetve a 2011. november 28-án kelt
243/2011. számú képviselő-testületi határozatot és ebben az ítéletében jogszabálysértőnek
ítélte meg azt a döntést, ami alapján a képviselő-testület nem módosította Halász Balázs
alpolgármester illetményét a törvényi szabályozásnak megfelelően. Az ítélet indokolási
részében is levezette a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék, hogyan kell meghatározni az
alpolgármester illetményét. Az alpolgármester illetménye a jelenleg hatályos törvények
értelmében bruttó 483.125 Ft lehet. Ez a legalacsonyabb összeg a meghatározott keretek
között.
Kérdések 17:24:12
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Bírósági határozattal a kezükben ki lehet jelenteni, amit ők sokszor elmondta, hogy a testület
ezen határozata, amiben megállapított az illetményt és az alpolgármester munkáját is
semmibe vette, törvénysértő volt. Ha ők azt gondolják, hogy jogkövető és törvénytisztelő
állampolgárok, akkor az a minimum, hogy ezt az előterjesztést elfogadják és helyt adnak a
bíróság azon véleményének, amire kötelezi őket, hogy az illetményt abba a meghatározott
sávba helyezik. Rendezzék ezt a kérdést egyszer és mindenkorra. Az alpolgármesteri kérdések
a mai nappal még terítékre kerülnek. Ezt a kérdést végre le kellene zárni, belátva azt, hogy ott
a képviselő-testület egy hibás döntést hozott és visszaállítani azt az állapotot, ami jogszerű és
aminek az első perctől kezdve fenn kellett volna állnia. Erre biztatja a képviselő-testületet,
hogy zárják le törvényesen a kérdést a bíróság kérése szerint.
Halász Balázs alpolgármester:
Erre szokták azt mondani, attól, hogy hegedűje van valakinek, nem biztos, hogy tud rajta
játszani. Ezt tapasztalhatták a Fidesz frakciótól. A kormányhivatal hiába adott egy
álláspontot. Az volt a kifogás, hogy nem volt ott dr. Kerényi János aláírása. Félt attól, hogy a
törvényszéki végzésnél az lesz az indok, hogy a köztársasági elnök nem írta alá. Egyértelműen
fogalmaz, hogy a bíróság a jogsértő határozatokat a felperes keresetének helyt adva a Pp.
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339. § (3) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és a határozatot hozó szervezetet új
eljárásra kötelezte. Nem szeretné végigolvasni, de az a lényeg, amit Jekő Attila képviselő is
mondott. Van egy szorzószám 12,5 és 13,5. Ennek a testületnek kimondottan ebben van
mozgástere és döntési lehetősége. Úgy fogalmaz a törvényszék, hogy illetménye nem lehet
kevesebb a település kategóriájához tartozó alsó határnál és arról összegszerűen kell dönteni
a képviselő-testületnek. 10.000-nél több lakosú település esetén van ez a szorzó, amit az előbb
mondott, illetve a Jegyző asszony is ismertetett. Bízik benne, hogy a testület tagjai
megvilágosultak ilyen határozat alapján. Érdekes volt, hiszen a bírónő kifejtette, hogy ilyen
esettel ritkán találkozik, amikor a felperes és az alperes szemben áll egymással és nincs vita,
hanem békés megegyezés van.
Hunyadi Péter képviselő:
Ismét hallottak Halász Balázs alpolgármestertől egy hasonlatot. Az sem biztos, hogy aki
alpolgármester, az méltó rá. Véleménye szerint egyáltalán nem méltó, ha Halász Balázs úrra
gondol. Sem a felkészültsége, sem az eredményessége alapján nem. Ez egy abszolút méltatlan
hely ebben a városban. Ez egy jó hasonlat volt. Az sem biztos, hogy az illetmény illik és méltó
ehhez az emberhez.
Gyovai István polgármester:
Nem hiszi, hogy ez a hozzászólás méltó volt ehhez a helyzethez.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nem tudja, hogy a hozzászólás méltó lesz-e ehhez az ügyhöz.
Törvénytisztelő állampolgárként tudni fogják a kötelességüket és nem azért, mert Halász
Balázs alpolgármester intelmei megintették őket. El kellene gondolkodnia rajta, hogy miért
tartózkodtak néhányszor ezzel a témával kapcsolatban. Szégyellje magát egy vol tfideszes
áruló, az aki többször is volt frakcióját kellemetlen helyzetbe hozta. Gondolkozzon el rajta,
hogy miért csinálták, amit csináltak. Ma törvénytisztelő állampolgárként meg tudják tenni a
kötelességüket.
Halász Balázs alpolgármester:
Teljesen megérti Aradszky Lászlóné képviselő magatartását, hisz mit várnának tőle. Ők
hozták saját magukat ebbe a helyzetbe a választások előtti időszakban. El kellett volna
gondolkodniuk akkor, amikor mentesítették a tagdíjfizetés alól, miért tették. Kellett a hely
másnak.
Furcsa módon két perc alatt be tudja hozni azt a döntését az előző polgármesternek, miszerint
Lukács László alpolgármestertől teljes mértékben megvonta a feladatát, kiültette abból a
székből ahol azelőtt ült. Egy évig teljes illetményt kapott. Akkor nem került szóba, hogy
megérdemli-e, vagy nem, ki az áruló. Ezt tudomásul vették akkor tizenhárman. Továbbra is az
irodát és a titkárnőt megtartva, kínai utakat szervezve megkapta a magas pénzt. Biztos
törvényes volt. Arra inti Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy törvénytisztelő módon és
kulturáltan viselkedjen.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Halász Balázs képviselőtársa helyében tartózkodna a volt elöljárói nevének emlegetésétől
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nyilvános helyen. Méltatlan ez hozzá véleménye szerint. Akkor, amikor meghozták a döntést,
habár ez a Fidesz belügye, azért hozták, mert méltatlan volt arra, hogy a Fidesz tagságában
részt vegyen, mert elárulta a halasi és az országos Fideszt, valamint az alapszabályban leírt
dolgokat. Nagyon jól tudta, hogy miért nem próbáltak mellé állni annak idején és miért nem
jelölték polgármesternek. Méltatlannak tartották arra. Ennek örül a mai napig is és úgy
gondolja, hogy a halasi Fidesz is. Nem tévedett akkor, amikor Halász Balázs mellől elállt és
nem jelölte arra a posztra. Az méltatlan volt, ahogy attól kezdve kiállt a Fidesszel, akár a
kiskunhalasival, akár az országossal szemben.
Jekő Attila képviselő:
A Házon kívül rendkívüli adásában a Fidesz 2010-es belügyeit is kaphatta volna az előző 10
perc. Azt gondolja, hogy nem erről szól ez az előterjesztés. Sokszor megszokták, hogy
elkalandoznak a képviselők. Megérti azt, hogy nagyon morcos Képviselő asszony Halász
Balázs alpolgármester úrral. Azt gondolja, hogy ezeket a dolgokat nem a törvények
áthágásával kell lerendezni. Nagyon nagy baj van, ha sértettséget és érzelmi dolgokat a
törvények be nem tartásával, áthágásával kell elintézni. Azt gondolja, hogy nem Halász
Balázs alpolgármesterről, nem másról szól a dolog, egyszerűen törvényességi kérdés ez. Ha
van egy jogszabály, akkor vagy meg kell változtatni, vagy be kell tartani. Azért is mondja ezt,
mert elég valószínű, hogy a következő percekben, amikor esetlegesen egy új alpolgármester
illetményét állapítják meg, ott is a jogszerűség elve alapján fog a Fidesz frakció dönteni, nem
pedig érzelmi alapon. Ha neki nem tetszik az új alpolgármester, akkor kevesebb bért
állapítanak meg, vagy többet. Ez nem ennek a kérdése. Véleményt nyilvánítani lehet, de azt
nem szabad összekeverni a törvények be nem tartásával. Mégegyszer azt kéri, hogy ezt az
ügyet zárják le. Megnyugtató, ha Képviselő asszony is úgy látja, hogy a törvények szerint
mindenki végezze a dolgát.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja ő is, hogy rendkívüli módon eltértek a napirend tárgyalásától. Nem arról
beszélnek, hogy kit hogyan ítélnek meg egyes képviselők. Arról beszélnek, hogy a bíróság
által törvényesen megállapított alpolgármesteri illetményt a képviselő-testület elfogadja-e.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 926
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Távol
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Tart.
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 17:34:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem

11
1

84,62%
7,69%

28

73,33%
6,67%

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

1

7,69%

6,67%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

145/2012. Kth.
Alpolgármesteri illetmény megállapítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Halász Balázs alpolgármester
illetményét 2011. november 08. napjától a Pttv. 3.§ (2) bekezdése alapján bruttó 483.125,-Ftban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halász Balázs alpolgármester
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Gyöngyi Lászlóné személyzeti-munkaügyi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Halász Balázsnál és Pajor Kálmánnál távollét került rögzítésre, tehát nem szavaztak.
Halász Balázs alpolgármester: (Ügyrendi)
Javaslata lesz a következő rövid mondandójában. Sajnos a Fidesz frakció a mai napig nem
tudja feldolgozni a helyi választás eredményeit. Ez nagyon látszik a politikai döntéseknél.
Most a politika irányítja a várost, nem a szakmai tényszerűség.
Máté Lajos képviselő is el szokott mondani egy analógot, amiben benne van a javaslata, vagy
a kérdése. Ő is hasonlóan teszi. Úgy hiszi, hogy most erre lehetősége van. Folyamatos
támadások vannak a személye ellen. Ezek nem csillapodnak. Tudják, hogy mindig azt a fát
dobálják, amelyen a gyümölcs van. Olyan helyzet állt elő, hogy a városnak talán lehetősége
van az anyagi előrejutásban, de a politikai az alpolgármesterségét kéri érte. A Fidesz saját
soraiból akar alpolgármestert kinevezni. Úgy tűnik, hogy vagy pénz a városnak, vagy Halász
Balázs alpolgármester. A rá bízott feladatokat eddig elvégezte. A város előnyhöz jutása
érdekében hajlandó az alpolgármesteri székéből felállni. Kéri azt a Fidesz frakciótól és
engedjék el görcsösen szorított széküket és kövessék őt. Emelt fővel néz ezután is a lakosság
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szemébe, mint képviselő és teszi a dolgát ezután is. Ezt az elhatározását az előző testületi ülés
előtt eldöntötte, nem Dózsa Tamás Károly képviselő szösszenésére mozdult így. Egy régi
mondás jutott eszébe annak kapcsán, amire nem reagált: üres fejnek más az akusztikája.
A Polgármester úrnak írásban átadja a felmondását.
Gyovai István polgármester:
Alpolgármester úr még alpolgármesteri minőségében megtette a javaslatát. Ezt mindenki
maga tudja értékelni. Ha a következő napirend előtt neki is megengednek egy-két gondolatot
és nyilván bejelentés is lesz.
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Kiskunhalasi Lakosok! A demokratikus választások célja,
hogy a választók a megválasztott képviselőiken keresztül érvényesítsék akaratukat saját
életkörülményeik javítása és a település fejlődése érdekében. A megválasztott képviselők
feladata a választók, a város lakóinak és a térség érdekeinek képviselete. Az önkormányzati
választásokat követően, mint polgármester éppen azért folytatott valamennyi párttal,
szervezettel, független képviselővel tárgyalásokat, világnézeti és pártpolitikai szempontoktól
függetlenül, hogy biztosítható legyen a város stabilitása és a fejlődés. A kialakult
önkormányzati szerkezet működőképessége biztató volt. Ám a képviselők egy része rövid időn
belül láthatóvá tette, hogy a választók bizalmát egészen egyszerűen a saját egzisztenciális
problémáik megoldására használják fel a politikai és hatalmi eszközök igénybevételével. Az új
alaptörvény és a választási rendszer módosítása azonban új helyzetet teremtett. A
kormánypárt képviselőinek eddigi munkáját értékelve Kiskunhalas választókörzetében a
körzet vezetőjeként és a következő választások képviselőjelöltjeként Lukács László helyett
Bányai Gábort nevezte meg. Ez a döntés egybeesett a város és a térség érdekeivel. Az új
vezető új elveket fektetett le. Kiskunhalas térségközponti szerepe megkérdőjelezhetetlen, ezt
erősíteni kell. A város működőképességét és fejlődését kiemelten biztosítani kell. Mindezek
nem képzelhetők el másként, csak együttműködéssel. Az elmúlt 20 hónapban számtalan
alkalommal kezdeményezte az együttműködéssel. Bányai Gábor közismert korrektsége,
megbízhatósága az elmúlt 20 hónapban tapasztaltak alapján ezt elfogadhatónak tartotta és
tárgyalásokat javasolt. A megbeszéléseiken egyetértettek abban, hogy a városban békét és
nyugalmat kell biztosítani a józan munkához. Ennek célja a város működőképességének és
fejlődésének biztosítása. A döntéseik alapja a józan szakmaiság kell, hogy legyen.
Kiskunhalason hosszú évek óta lényegében semmilyen kapcsolat, semmilyen párbeszéd nem
volt a város vezetője és a mindenkori ellenzék, adott esetben a többség között. Messze földön
hírhedtté váltak a testületi üléseik. Az önkormányzati döntések állandó bizonytalansága
nemcsak az önkormányzati munkát, hanem a lakosság és a vállalkozók bizalmát is
megrendítette. Ennek ellenére az elmúlt 20 hónapban minden pályázatuk nyert, a fejlesztési
lehetőségeik példa nélküliek. Csatornázás, kórházrekonstrukció, ivóvízjavító-program,
hulladékgazdálkodási projektek, távfűtés és munkahelyteremtés. Az e ciklusban
megvalósítható fejlesztéseik nagyságrendje 10 milliárd Ft feletti. A teljes önkormányzati
rendszer átalakítása, a válság és az örökölt pénzügyi helyzet azonban hihetetlen terhet ró az
önkormányzatra és ez a háttérben lényegesen nagyobb támogatást igényel a kormányzati és a
parlamenti körökben is. Bányai elnök úr ehhez felajánlotta elkötelezett segítségét és
támogatását is. Megbeszéléseiken a városi béke és nyugalom biztosításában dr. Skribanek
Zoltán frakcióvezető is kinyilatkozta személyes és a frakció részéről biztosítható fegyelmezett
hozzáállását. A megváltozott helyzet egyértelmű rögzítéséhez azonban a városi vezetés
átalakítása is elvárható volt, az önkormányzat alpolgármesterét a Fidesz-KDNP kívánja adni.
A megváltozott helyzet ismeretében, mint elkötelezett városvezető ajánlotta fel lemondását
Halász Balázs alpolgármester úr. Áldozatkészsége nem vitatható és e lépésével is, mint az
elmúlt 20 hónapban tapasztalt tevékenységével is a város érdekeit szolgálja.
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Elhivatottságával, emberségével, szakmai és lelki érzékenységével, számára nem kétséges, a
későbbiekben is a lakosság és szülővárosa, Kiskunhalas érdekeit szolgálja. Ebben továbbra is
számít a munkájára. Ezúton is megköszöni eddigi munkáját. Kapcsolatuk kiváló, baráti
kapcsolattá vált és ezen a mostani döntések sem változtatnak. Magasra állította a mércét és
bízik benne, hogy utódja, a következő napirendnél jelölésre kerülő képviselő a nyomdokaiba
fog lépni és fel fog nőni ehhez a feladathoz. Ehhez természetesen minden támogatást megad a
maga részéről. Bízik benne, hogy a változás a képviselő-testület más tagjainak józanságát
sem változtatja meg. A várhatóan megnyilvánuló ellenzéki szerepükkel továbbra is konstruktív
magatartást fognak tanúsítani. Ehhez természetesen továbbra is megad minden segítséget,
tájékoztatást. Természetesen elvárja, hogy a józan önkormányzati döntéseket maguk is
segítsék.
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Kiskunhalasiak! A változások nem változtatják meg a
világnézetét. Sem elkötelezettje, sem ellenfele nem lesz egyetlen politikai pártnak sem,
függetlenségét továbbra is megőrzi. Továbbra is kritikusan néz minden változást, ami a város
érdekeit érinti és továbbra is megtesz mindent, ami a kiegyensúlyozott együttműködését és
Kiskunhalas város stabilitását, fejlődését szolgálja. Kéri, hogy ennek jegyében folytassák a
munkát.
A testületi ülést megelőzően Nagy Péter alpolgármester is átnyújtotta lemondását. Az
önkormányzati törvény értelmében a benyújtás napjával a lemondás érvényessé válik.
Mindkét alpolgármester részéről elfogadja a lemondást.
9 Új napirendi pont 17:45:41
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Alpolgármesteri megbízás visszavonása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A lemondások miatt ez a napirendi pont tartalmát veszti. A maga részéről, mint előterjesztő,
visszavonja.
10 Új napirendi pont 17:45:51
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ha az előterjesztést nem kapták meg a képviselő-testületi tagok, akkor most kapják meg.
Polgármesteri jogkörénél fogva előterjesztést tesz Kiskunhalas város új alpolgármesterének
személyére. A határozati javaslat a következő: Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1)
bekezdése alapján főállású alpolgármesternek titkos szavazással fogja megválasztani az
általa javasolt személyt, Fülöp Róbertet.
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A titkos szavazáshoz a rendelet értelmében a képviselő-testület 3 tagja, mint szavazatszámláló
bizottság, szükséges. Javaslom az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökeit, valamint Jerémiás Béláné
képviselőt. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy ezzel szemben van-e más javaslatuk, illetve
elfogadják-e a jelölést?
Nem kell szavazni, akkor megtörtént.
Rövid szünetet rendel el, ami alatt a titkos szavazás meg fog történni.
Szünet be 17:47:31
TITKOS SZAVAZÁS
Szünet ki 18:04:20
SZÜNET UTÁN
Gyovai István polgármester:
Lezajlott a szavazás. Kérdezi a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy milyen eredményt
állapítottak meg.
Váradi Krisztián képviselő:
14 szavazólapból 13 került az urnába, ebből 1 szavazólap érvénytelen, érvényes szavazólap
12. Fülöp Róbert jelöltre érvényes szavazatok száma 9, nem szavazatok száma 3. Ezzel Fülöp
Róbert képviselő megválasztott alpolgármesternek minősül a határozati javaslat értelmében.
Gyovai István polgármester:
Ezek szerint mégis volt, aki eltévesztette, ha érvénytelen szavazatot adott le. Nem hiszi, hogy
szándékosan lett volna érvénytelen szavazat.
Ismerteti a határozati javaslatot, miszerint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
főállású alpolgármesternek titkos szavazással Fülöp Róbert képviselőt megválasztotta.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. alapján Fülöp Róbert főállású alpolgármester illetményét 483.125,-Ft /hó összegben
állapítja meg 2012. május 31. napjától.
Kérdések 18:06:53
Halász Balázs képviselő:
Kíváncsi lesz a Fidesz frakcióvezetőjére, hogy most javasolja-e majd a 2,3-as szorzót, mint az
ő esetében. Van-e bátorságuk ugyanezt megtenni, hogy hónapokkal később kapja majd meg a
fizetését. Azt gondolja, hogy ugyanúgy kellene neki eljárni, mert ez az összeg bizonyára
megüti a fülét és sokallja. Ha az általuk elfogadott alpolgármesternek is 9 hónapon keresztül
58.229, -Ft üti a zsebét, akkor meglátják, hogy milyen bírósági ítéletre számíthatnak és a
testület újratárgyalja-e.
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Nagy Péter képviselő: (Ügyrendi)
Fülöp Róbertet megválasztották alpolgármesternek, ezért rendezni kell a bizottsági tagsági
dolgokat.
Gyovai István polgármester:
Természetesen gondoltak rá és a következő testületi ülésre előkészítik az ezzel kapcsolatos
döntést.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
A maga nevében gratulál az új alpolgármesternek. A szünetben ígéretet tett, hogyha
hozzáfordul, akkor a szakmai gyakorlatából eredő segítséget meg fogja adni.
Jekő Attila képviselő:
Nehéz irónia nélkül beszélni erről az alpolgármesteri kérdésről Kiskunhalason. Csak egy
újabb epizódja a szappanoperának. Továbbra is kitartanak amellett, hogy ez a testület
működésképtelen lesz. Nem hiszi, hogy ez az újabb összetákolt kreációja a polgármesternek
működni fog. Már a költségvetést sem támogatták. Elég sokszor javasolták, hogy legyen egy
újabb választás, méressék magukat és nézzék meg, hogy van-e még 2/3-a a kétharmados
erőnek Kiskunhalason, vagy nincs. A Fidesz nem okozott számára meglepetést. Hosszú
hónapok óta azt mondták, hogy a székükbe kapaszkodnak a képviselők és a Fidesznek nincs
más célja, mint a hatalom közelébe jutni. Ezt dr. Skribanek Zoltán képviselő frakcióvezetőként
cáfolta, azt mondta, hogy a bizottsági helyeken sem változtatnak, illetve nem adnak
alpolgármestert. Amióta Bányai Gábor fehér lovon belovagolt Kiskunhalasra, megváltozott a
helyzet, a Fidesz teljesen besimult a városvezetésbe és innentől kezdve minden rendben lesz.
Azt hiszi, hogy látensen mindig megvolt bennük, próbálták cáfolni, de tudták, hogy mire megy
ki a játék és tudták az emberek is.
Nem igazán érti Polgármester urat, de azt gondolja, hogy neki a lelkiismeretével kell
elszámolnia és a 2000 ember elé odaállni, akik szocialista listára adták le a szavazatukat,
egyéniben pedig a Polgármester urat támogatták teljes mellszélességgel. Ezeket az embereket
ezzel a mai döntésével végérvényesen arcul csapta. Hogy miért tette, a városi érdekre
hivatkozik. Azt gondolja, hogy nem tette másért, csak az egyéni túléléséért. Hogy milyen
megfontolásból, 2014-es választási ígéretek, remények tükrében, neki kell elszámolni.
Mindenféleképpen elvárná, hogy egyszer annak a 2000 embernek, aki bízott a
polgármesterben és baloldali, liberális szavazóként a bizalmával megtisztelte, egyszer
magyarázza el ezt a döntést. Mi sarkallta arra, hogy meglépje ezt a számukra elfogadhatatlan
döntést. Véleményük szerint ez a város helyzetén nem fog javítani, a város nem fog működni,
a költségvetés finanszírozhatatlan és mindenféleképpen azt mondják, hogy a legjobb lenne,
amit eddig már fél éve folyamatosan napirenden tartanak, ha feloszlatnák a testületet, mert a
városvezetés nem áll a helyzet magaslatán és nem képes kezelni a kialakult helyzetet.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az elmúlt percek, hónapok véleménye szerint a tiszta politikáról szóltak. A mostani percek a
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politika változékonyságát és Magyarországon ma nagyon jellemző oldalát mutatja. Másfél
évvel ezelőtt, amikor a választások voltak, akkor is ennek a helyzetnek kellett volna felállnia.
Többször mondta és újságcikk is született a korábbi alpolgármesterek nyilatkozataival, hogy
egyikük sem értette, miért azt a dolgot választotta akkor a polgármester. Ők ebbe beleálltak.
A maga részéről most is azt próbálja mondani és megerősíteni, hogy a város érdekében kívánt
és kíván most is dolgozni és azért vállalta el korábban. Látszott az, hogy vannak problémák, a
határozottságban hiányok és nincsenek célok. Ő az életét nem így éli. Az ő személyénél
visszahívással lett megszüntetve a tisztség, de a háttérben ezt ő maga kezdeményezte. Úgy
gondolja, hogy ezzel a pillanattal egy tisztább helyzet van. Ahogy az előtte szólók mondták, a
város problémája óriási, hihetetlen nagy hiányuk van. Élhetetlen a város ebben a pillanatban.
Az ő feladatuk, hogy ezekre a jelenlegi problémákra megpróbáljanak megfelelő válaszokat
adni. Ez eddig nem sikerült. Úgy gondolja, hogy most már a Fidesz frakció és a polgármester,
valamint az általa említett politikai támogatottság adott, ami alkalmas lesz arra, hogy a
nemhogy gödörben, hanem a lejtő legmélyén lévő városuk el tudjon indulni felfelé. Minden
olyan dolgot, ami pozitív és a város érdeke, azt a maga részéről támogatni fogja, ami bűzlik,
arra pedig fel fogja hívni a figyelmet a város lakosságának és akinek szüksége van rá.
Váradi Krisztián képviselő:
Máté Lajos képviselőt idézi, hogy az álláspont határozza meg az üléspontot, vagy az üléspont
az álláspontot, már nem emlékszik pontosan. Ezzel is kezdhetné a hozzászólását, de inkább
visszaidézi Aradszky Lászlóné képviselő egy napirenddel ezelőtti hozzászólását. Új elöljárója
van a fideszes frakciónak a szóhasználata szerint. A történelemkönyvekből úgy emlékszik,
hogyha elöljárót használnak, annak alattvalói is voltak. Ne felejtsék, hogy ennek az
elöljárónak az alattvalói ugyanazok maradnak, mint akik az előző elöljárót szolgálták az
elmúlt másfél évben. Bányai Gábort az előző ciklusból a megyei közgyűlésből jól ismeri.
Valóban el kell ismerni, amit Polgármester úr mondott, hogy egy korrekt emberről van szó,
úriemberként politizál, vitathatatlan. Ez felveti azt a kérdést is, hogy egy olyan ember, aki
nem kiskunhalasi, nem itt él, nem itt élt, de ennek a körzetnek lett most választókerületi
elnöke, elsők között jött, hogy ennek a városnak segítsen. Miért nem tette ezt meg az itt élők
által megválasztott Lukács László? Véleménye szerint ebben felelőssége van az alattvalóknak
is, akik másfél éven keresztül őt kiszolgálták, az ő akaratát próbálták ebben a városban
érvényesíteni. Megváltozott az álláspont és így megváltozott az üléspont is, mostantól új
szelek fújnak Kiskunhalason. Azt gondolja, hogy Lukács László először megbukott
Kiskunhalason, mint polgármester jelölt és most pedig megbukott a Fideszen belül is. Ez
alapjában véve örvendetes, mert túl sok hasznát nem látták, hogy Kiskunhalasért dolgozott
volna. Bízik benne és tudja is, hogy Bányai Gábor valóban a városért fog dolgozni, ami
önmagában örvendetes, de ez nem menti fel azokat a személyeket, akik véleménye szerint
másfél éven keresztül kiszolgálták. Ha Aradszky Lászlóné képviselő azt mondta Halász
Balázsra, hogy elárulta az elöljáróját, akkor az is érdekes, hogy ez minek minősül. Ugyanaz a
hét ember innentől kezdve már nem azt az elöljárót szolgálja.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Elhangzott néhány ironikus és sértődött hozzászólás, amelyen ebben a helyzetben nem lehet
csodálkozni. Véleménye szerint a képviselők mindegyikének elsősorban azzal kellene
foglalkoznia, hogy tud ezen a városon segíteni, mi a város érdeke, nem pedig az egyéni és
pártérdekek háttérbeszorulására kellene ezt a mostani helyzetet felhasználni. Furcsállja a
szocialisták képviselőitől, hogy számon kérik a polgármestert, hiszen ők voltak az elsők, akik
cserbenhagyták. A választásokon kopogtató cédulát gyűjtöttek neki, támogatták a
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polgármesteri jelölését, benne voltak a nyolcas koalícióban, aztán ebből kivonultak. Furcsa
ezt számon kérni. Végképp nem dicsekedne azzal, hogy nem szavazták meg a költségvetést.
Azzal, hogy a városnak van költségvetése, az jelenti azt, hogy a város működik. Ha a Fidesz
frakció nem tette volna hozzá a szavazatait a költségvetéshez és most a városnak nem lenne
költségvetése, akkor csődben lenne és csődbiztos lenne itt, valamint az intézmények nem
működnének, vélhetőleg jó néhány ember került volna azóta az utcára. A helyzet valóban
nehéz, de kezelhető. Azon vannak, hogy ez a költségvetési helyzet év végéig kezelhető legyen,
ebben minden segítséget igénybe fognak venni, legyen az helyi, vagy kormányzati segítség.
Az, hogy eljutottak a mai napig, a négy alpolgármesteres modell utolsó állomásáig, az
örvendetes hír nemcsak a Fidesz frakció, hanem a város lakóinak többsége számára is.
Nemcsak a jobboldali polgárokra gondol. Nagyon sokan kritizálták ezt a modellt a
baloldalról is. Épp itt volt az ideje, hogy ennek vége legyen. Véleménye szerint Fülöp Róbert
személyében egy fiatal, pénzügyi, gazdasági szempontból hozzáértő ember került az
alpolgármesteri posztra, aki ennek a városnak a hasznára lesz. A Fidesz frakció eddig is
mindig a város érdekét tekintette. Ahogy említette, ha kellett, akkor a költségvetés
elfogadásával ellenzékből biztosították a város működését, ha kellett, akkor pedig a lakossági
terheken igyekeztek enyhíteni. A jövőben is ezt fogják tenni, tehát nagy változás nem lesz az ő
működésükben.
Halász Balázs képviselő:
Nagyon szomorú. Aradszky Lászlóné képviselő folyamatosan azt suttogja, hogy ő nem
mondott olyat, hogy elöljáró. De igen, elöljáróként nevezte Lukács Lászlót. Meg lehet nézni a
jegyzőkönyvben. Amit mondott, azt megalapozottan mondta. Ezután is, mint képviselő, a
város érdekét fogja szolgálni. Nem ragaszkodik úgy a székéhez, mint a másik oldal, hogy
többszöri felszólításra sem voltak hajlandók új választás elé nézni. Véleménye szerint a
lakosság legyen az ő bírájuk és az döntsön, de szín, hanem személy szerint. Láthatják, hogy a
politika milyen erővel bír és láthatják a nagypolitikában is. Olyan szakembereket, mint
Ángyán professzort, elmozdítottak a helyéről. Visszatérve a helyi politikára, láthatják, hogy
milyen változásokat idéznek elő. Igaz, hogy most már nem sikerül úgy családtagokat bevinni
cégekbe, mint amikor még többen voltak. Ez nem árulás, hanem tény, látja mindenki. A Fidesz
támogatottsága ilyen törvényhozással, mint amit tapasztalhatnak, hogy nem tudja, a lakosság
meddig bírja még ezeket az adóterheket, amit központilag kivetnek rájuk, nem sokáig megy. A
Fidesz támogatottsága egyre „nő”, eddig volt 2/3, most 2/4, 2/5, 2/6. Látja az értetlen
arcokat, a matematika tanár majd elmagyarázza.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Amit mondott, azért vállalja is a felelősséget. Elöljáró, vagy vezető, mindegy, de a Fidesz
megválasztott parlamenti képviselője. A másik oldal más neveket is emlegetett. Nem zavarja,
hogyan fogják ezért megróni. Lepörög róla. Nem érti, hogy miért kérik rajtuk számon a
többséget, vagy a másik oldal veszteségét. A másik oldal 2010-ben esküt tett, hogy a város
vezetését négy évig viszik. Megvolt hozzá a többségük, de sorra cserbenhagyták a
polgármesterüket. Feladták ezek szerint és próbáltak menekülni, mint patkányok a süllyedő
hajóról. Ők próbáltak megmaradni és szolgálni a város és az itt élők érdekeit. Ezek után is ezt
fogják tenni és arra a kéri a másik oldalt, hogy ők is ezt tegyék.
Jekő Attila képviselő:
Jó, hogy Aradszky Lászlóné képviselőnek nincs még egy hozzászólása, mert véleménye szerint
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eléggé elragadtatta magát.
Egy városban élnek? Az elmúlt másfél évben támogatták? Törvényekkel szemben szavaztak
meg előterjesztéseket. A mai alkalommal bizonyosodott be, amit folyamatosan mondtak. A
másik oldal a törvények ellenében szavaz és dönt, ami beigazolódott. Úgy neveztek ki
intézményvezetőket, hogy nem feleltek meg a pályázati kiírásnak.
Milyen terület van ma Kiskunhalason, amely működik és normálisan van finanszírozva?
Melyik költségvetésről beszél? Amelyikről mindannyian tudják, hogy szeptemberig, októberig
lehet finanszírozni. Ma fogadják el azt, hogy a polgármester felfüggeszthesse a
támogatásokat? Egyáltalán miről beszélnek. A másik oldal nem beszél másról, minthogy
végre megvan a hőn áhított hatalom. Veszteségek vannak, Lukács helyett Bányai van, teljesen
mindegy, mennek tovább. Kicsit nézzenek jobban bele. Azt nekik felróják, hogy elhagyták a
városvezetést és sértődöttségről beszélnek. Ő volt az első, aki minden sértődés nélkül félre
tudott állni. Azt mondta, hogy azért, megkezdődjön a párbeszéd a Fidesz és a polgármester
között, akit a másik oldal egész végig alkalmatlannak talált erre a feladatra és azt mondták,
hogy nem kell testületet oszlatni, hanem a polgármesternek kell lemondania. Most bemennek
a városvezetésbe és a polgármester politikáját támogatják? Miről beszélnek? Erkölcsi
magaslatról beszélnek a dolgokról? Nevetségesnek találja, ez nem sértődöttség. Lelkük rajta,
nem fog működni.
Hunyadi Péter képviselő:
Nagyon sajnálja Jekő Attila és Halász Balázs képviselő hozzászólását, alapvetően eltértek a
tárgytól. Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés tárgyában van az előterjesztés. A
város érdekéről és együttműködésről beszélnek, most pedig azt ígérték, hogy nem fog
működni és mindent megtesznek azért, hogy ne is működjön. Beígérte, hogy nem fog működni.
Így hangzott el, így hallotta. Végtelenül sajnálja.
A város nincs olyan helyzetben, hogy ezt bárki megengedhesse magának. Véletlenül sem érez
sikerélményt, nem repes és Fülöp Róbert sem, mert tisztában van azzal, hogy mi vár rájuk,
akárhol ülnek. Ők ebben a felelősségben voltak itt eddig is és szeretnének lenni eztán is.
Ugyanezt kérné Jekő Attila, Dózsa Tamás Károly és Halász Balázs képviselőtől is, hogy ezt
vegye figyelembe és térjenek vissza az előterjesztésre. Szinte újra kell alapítani ezt a várost,
olyan helyzet van, amire szeretné felhívni a figyelmet. Különösebb örömet nem érez, csak a
felelősséget alapvetően. Jó lenne ilyen színvonaltalan hozzászólásokkal, mint amelyek
elhangzottak, nem elrontani és nem így indítani.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Érti ő a vitát. Azon gondolkodott néhány
percig, hogy már városfejlesztési kérdésekről beszélnek, elöljáró, aluljáró, felüljáró, nem
tudja milyen tekintetben. Nyilván nem erről van szó.
Azt szeretné hozzáfűzni valamennyi képviselő hozzászólásához, megértve a különböző
aggodalmakat, hogy valós felelőssége a polgármesternek van a képviselő-testületben, aki
négy évre vállalta. A négy éves tevékenység bármilyen eredménnyel is fog járni, egyszer véget
ér és lesz egy új választás. Az ő tiszte az, hogy ez alatt a négy év alatt ennek a városnak a
sorsát úgy irányítsa, ahogy nem a túlélése, hanem a város túlélése és fejlődése kívánja. Itt
nem a polgármester életéről, vagy túléléséről van szó.
A titkos szavazáson túl vannak, ilyen értelemben a határozati javaslat 1. pontja teljesen
egyértelmű. A határozati javaslat 2. pontja megállapítja a frissen megválasztott
alpolgármester bérét, amelyet szavazásra bocsát.
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Fülöp Róbert alpolgármester:
Bejelenti érintettségét.
Gyovai István polgármester:
Érintettként Fülöp Róbert alpolgármester szavazhat-e?
No: 927
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 18:28:30
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
1

92,31%
0,00%
7,69%

80,00%
0,00%
6,67%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy Fülöp Róbert alpolgármester részt vehet a szavazásban.
Jóváhagyják-e az Alpolgármester úr határozati javaslatban rögzített illetményét?
No: 928
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Róbert.........................................Távol
Jekő Attila............................................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Távol
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
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Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.máj.:31 18:28:52
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
0
3

75,00%
0,00%
25,00%

60,00%
0,00%
20,00%

12

100.00%

80,00%

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

146/2012. Kth.
Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján főállású alpolgármesternek titkos
szavazással Fülöp Róbert képviselőt megválasztotta.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. alapján Fülöp Róbert főállású alpolgármester illetményét 483.125,-Ft /hó
összegben állapítja meg 2012. május 31. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Gyöngyi Lászlóné személyzeti-munkaügyi ügyintéző
Fülöp Róbert alpolgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
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Egyetlen esemény történik most, Alpolgármester úr esküje következik. Kéri a jelenlévőket,
hogy álljanak fel.
Fülöp Róbert alpolgármester:
„Én Fülöp Róbert, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten
engem úgy segéljen!”
Gyovai István polgármester:
Elsőként gratulál Alpolgármester úrnak.
Ezzel a mai ülésük végére értek, mindenkinek jó pihenést és további jó munkát kíván.
Ülés befejezése 18:30:47
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Dózsa Tamás Károly :)

(:Jerémiás Béláné:)
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