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Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Halász Balázs és Máté Lajos képviselőt.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Napirend előtti hozzászólások 13:25:07
Hunyadi Péter képviselő:
Idézni szeretne az internet nyilvánosságából, ami Gyovai István polgármester meghallgatását
teszi közzé. „Tudomásul veszem az Előadónő azon közlését, hogy F. Istvánné munkáltatói
igazolása hamis adatokat tartalmazott és ez alapján jogosulatlanul vett fel 2009-2010-ben a
rendszeres gyermekvédelmi és lakásfenntartási támogatást. Polgárjogi igényem az
önkormányzat nevében a 165.385 Ft., ami az ingyen ebédből, a felvett támogatásokból
tevődik össze. Kérem a közigazgatási eljárás lefolytatását, a lehetséges és az okozott kár
megtérítését.”
Az ingyen ebédet Simon István úr fogyasztotta el a pszichiátriai betegek otthonában, nem
cáfolt tanúvallomás szerint. A Polgármester úr a későbbiekben mégis elállt az okozott kár
megtérítésétől, elegendőnek tartotta elfogadni a bocsánatkérést. Lehet, hogy törvényes, de
nagyon nem etikus Polgármester úr eljárása. Arra kéri, hogy teljesítse ezt a befizetést, mert
erre a pénzre szükség van, akár a gyermekétkeztetésben, akár civil ügyekben ez jelentős
összeg. Sok más nem cáfolt állítás is van ebben az anyagban. Szociális bérlakás kiutalása
kevéssé rászoruló dolgozónak és egyéb visszás ügyek. Kéri a Polgármester úr korrekt
intézkedését és a helytelen gyakorlatok megszüntetését, amelyek nélkül ez a város nem tud
megújulni.
Gyovai István polgármester:
Köszöni Hunyadi képviselő úr rendkívül értékes felszólalását.
Sok esetben mondta már, hogy még mielőtt bármilyen téves információt, különösen
rosszindulatú feltételezést nagy nyilvánosság előtt elmondanak, vagy akár az interneten
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leírnak, kéri, hogy fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba és tegye fel a kérdéseit bármilyen
üggyel kapcsolatban. Higgye el, hogy rendkívül készségesen meg fogja kapni bármilyen ügyre
a választ. Ha szükséges és olyan ügyről van szó, természetesen az iratokba is betekinthet, mint
képviselő, csak tisztázandó előzetesen a helyzetet, még mielőtt nagyobb nyilvánosság előtt
butaságokat fogalmaz meg. Kéri a Képviselő urat, hogy ehhez tartsa magát.
Amikor találkozott ezzel az internetes bejegyzéssel, a hivatalon belül az Alpolgármester úrral
együtt tekintették át ezeket az iratokat, Simon István szociálpolitikai osztályvezető
jelenlétében. Úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatban különösebb feltételezésre semmilyen
alap nincs. Ismételten azt mondja, hogy jöjjön be a hivatalba, nagyon szívesen megmutatják
ezeket az iratokat.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet bedőlése sok halasi családot érintett. Úgy
gondolja, hogy az első napokban az aggodalom és a keserűség érzését élhették át. Ennek
hátterére jól rávilágít a helyi újság címoldala, ahol „Bilincs lesz a vége” címmel olvasható
írás. Más sajtóorgánumokban is a Nemzeti Nyomozóirodát jelölik meg, mint
nyomozóhatóságot, ami csalás gyanúja miatt folytat vizsgálatot ebben az ügyben. Egyedül a
Magyar Szocialista Párt Kiskunhalasi Szervezete és a Demokratikus Koalíció próbált
közleményében politikai szálakat keresni ebben az ügyben. Úgy gondolja egy részről, hogy
nem elegáns az, amikor károsult, bajba jutott embereken akarnak a baloldali pártok politikai
tőkét kovácsolni. Ez biztosan nem segítség a károsultaknak. Segítséget az jelentett, hogy a
térség fideszes országgyűlési képviselői, Kerényi János, Bányai Gábor, Lukács László és Font
Sándor kezdeményezésére az Országgyűlés rendkívüli eljárás keretében módosította a
hitelintézeti törvényt. Példátlan gyorsasággal történt meg a törvény módosítása, amely
jelentősen lerövidítette az Országos Betétbiztosítási Alapból történő kifizetések határidejét.
Ez a törvénymódosítás a kormánypárti képviselők egyedüli támogatásával született meg.
Nagyon érdekes kérdés és érthetetlen egyúttal, hogy a szocialisták, a Demokratikus Koalíció,
az LMP és a Jobbik képviselői a Parlamentben miért nem tartották fontosnak, hogy az
ügyfelek minél hamarabb a pénzükhöz jussanak. A lényeg az, hogy a kifizetések megkezdődtek
és a legtöbb ügyfél meg fogja kapni a pénzét.
Halász Balázs képviselő:
Látható volt, amikor az ún. szerkezetátalakítás megtörtént a városvezetésnél, hogy dr.
Skribanek Zoltán képviselő örömmel rohant be a médiához, ahol örömmel közölte, hogy
innentől a város fejlődésnek indulhat, hisz olyan pénzhez jut ezzel, hogy fideszes képviselő ül
abba a székbe, ahonnan ő politikai nyomásra kénytelen volt felállni és átadni a helyét. 208
millió Ft-ot ígértek a városnak, amiből látják, hogy 80 millió Ft csorog ide. Mekkora ez a
pénz? Nagy pénz. Ha azt látják, hogy a faliújságra kifüggesztett tanyát 40 millió Ft-ért vett
meg egy közismert vállalkozót, akkor végülis két tanyának az ára az, amiért most hálás lehet
a város a megyének.
Elgondolkodott azon, hogy milyen pénz jöhet a városhoz azzal, hogy távozott ebből a székből.
Eszébe jutott, hogy Lukács László 1 évig feladat nélkül ült ebben a székben, teljes fizetésért,
közel 4 millió Ft-ot vett fel. Ha ő akkor feláll ebből a székből és szocialista, vagy bárki más
beül ebből a sorból és szocialista alpolgármester lett volna a szocialista kormány alatt, lehet,
hogy nagy pénzhez jutott volna a város. Lehet, hogy megépült volna a Gerohostel, vagy a
konferenciaközpont, vagy keskeny vágányú kisvasút, vagy bármi más.
Nem történt meg. Nem volt gerince, hogy felállt volna és átadta volna a székét olyannak, aki
politikai vonalon máshogy tudna lobbizni és talán a város előnyhöz jut azáltal, hogy „színre

3

színt húz”. Kárt okozott ezzel a városnak, de nyilván nem néz vissza.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő többször jelezte, hogy ők törvényesen járnak el. Láthatták,
hogy a 2,3-as fizetésszorzó mellett más olyan dolgokba is belementek, ami törvénytelen.
2.)TÁJÉKOZTATÓ
A
KÉT
ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Gyovai István polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a
"Hozzájárulás ingatlan résztulajdon eladásához" című osztós előterjesztést 27. napirendi
pontként kívánja tárgyalni.
Kérdések 13:42:08
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 935
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<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 13:42:25
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
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Szavazott
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100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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150/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére kiküldött meghívón szereplő
napirendektől eltérően a „Hozzájárulás ingatlan résztulajdon eladásához” című osztós
előterjesztést 27. napirendi pontként kívánja tárgyalni. Az ülés napirendjeit az alábbiak
szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII.1.) számú rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

2. A tiltott, közösségellenes magatartásokról és a pénzbírság
kiszabásának eljárási szabályairól

Gyovai István
polgármester

3. A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati
rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

5. Megállapodás orvosi rendelő bérbevételéről

Gyovai István
polgármester

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje Szakmai Programja Gyovai István
polgármester
jóváhagyása
7. Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata

Gyovai István
polgármester

8. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyével a Lomb Utcai Tagóvoda
tárgyában kötendő vagyonkezelői megállapodás

Gyovai István
polgármester

9. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyével a II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola tárgyában kötendő vagyonkezelői megállapodás

Gyovai István
polgármester

10. A Kiskunhalasi Református Egyházközséggel a Szűts József

Gyovai István
polgármester

Általános Iskola átadásával kapcsolatban kötendő vagyonkezelői
megállapodás
11. A DI-FLAMM Kft.-vel megkötött szerződés felbontása
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Gyovai István
polgármester

12. A 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok

Gyovai István
polgármester

13. A Kunfehértó, Kárász utca 4. szám alatt található Pihenőház

Gyovai István
polgármester

bérbeadása
14. A Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlan hasznosítása

Gyovai István
polgármester

15. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal oktatási feladatok ellátására Gyovai István
kötött megállapodásokban szereplő ingatlanokkal kapcsolatos
polgármester
tárgyalások kezdeményezése
16. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Nonprofit Kft. átalakítása

Gyovai István
polgármester

17. Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése

Gyovai István
polgármester

költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadásra
18. A Halasvíz Kft. üzletrész eladása

Gyovai István
polgármester

19. EU Önerő Alap pályázat benyújtása a KEOP 1.1.1/2f/09-11-2011-

Gyovai István
polgármester

0004 azonosító számú, „Települési szilárdhulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című
projekt II. forduló önerő támogatására
20. A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési
szolgáltatás éves tevékenységéről szóló beszámolója

Gyovai István
polgármester

21. Buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés felmondása

Gyovai István
polgármester

22. „Kiskunhalas Írisz domb és környéke” helyi jelentőségű védett
természeti terület védettségi státusz előkészítése

Gyovai István
polgármester

23. A „Csipke-városközpont megújítása-Kiskunhalas belvárosi

Dr. Skribanek Zoltán
akcióterületének fejlesztése” című DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0007 képviselő
jelű projekttel kapcsolatos képviselői feladat ellátása

24. Állami tulajdonú utak felajánlása

Gyovai István
polgármester

25. Szilády Áron u. 4. szám alatti ingatlanok értékesítése

Gyovai István
polgármester
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26. A 40926/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

Gyovai István
polgármester

27. Hozzájárulás ingatlan résztulajdon eladásához

Gyovai István
polgármester

28. Tájékoztató a helyi adó és/vagy gépjárműadó tartozással

Gyovai István
polgármester

rendelkezők nyilvánosságra hozataláról
29. DAOP-2.1.1/J-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése című pályázat benyújtása

Gyovai István
polgármester

30. Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról

Gyovai István
polgármester

31. 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 13:42:50

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2010. (XII. 1) számú rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:43:15
Hunyadi Péter képviselő:
A bizottsági üléseken felmerült, hogy a hivatalos meghirdetés a honlapon történjen.
Beszélgettek erről és Jegyző asszony arra hivatkozott, hogy az önkormányzati törvény ezt nem
engedi meg. Ki van nyitva előtte és nem találja ezt a helyet. Felvilágosítást kér, hogy miért
nem lehet a honlap a meghirdetés eszköze és felülete.
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Jekő Attila képviselő:
Fülöp Róbert alpolgármester feladatkörei ugyanazok, mint Halász Balázs alpolgármesternek
voltak? Erről kérne egy rövid tájékoztatást.
Gyovai István polgármester:
Az Alpolgármester úrral történt megbeszélések alapján a feladatait képezik Halász Balázs
korábbi alpolgármester valamennyi feladata, valamint a Vakáció Kft. sorsának ügyintézése.
Ez az SZMSZ függeléke, ilyen értelemben a képviselő-testület elé nem kellett behozniuk.
Jegyző asszonyt kéri fel Hunyadi Péter képviselő kérdésének megválaszolására.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Magába az előterjesztésbe beleírták a régi hatályos és a január 1-jétől hatályos
önkormányzati törvény szabályait. Itt az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület
hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon is ki kell hirdetni. A január 1-jétől hatályosban a képviselő-testület
hivatalos lapjában, vagy a helyben szokásos, az SZMSZ-ben meghatározott módon ki kell
hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi.
A kihirdetés a hirdetőtáblán történő kihirdetést jelenti, vagy ha van hivatalos lap, akkor
abban hirdeti ki, papír formájában. Közzé lehet tenni bármilyen elektronikus lapon is. Papír
formájában kell a kihirdetésnek megjelennie, nem elektronikusan. Elektronikusan az még a
közzététel.
Eddig a képviselő-testületi ülés hétfői napon volt, rövid határidőn belül a szerdai
önkormányzati lapban, ami a Halasi Tükörrel együtt jelenik meg, volt a hivatalos kihirdetése
a rendeleteknek. Miután csütörtökön van a testületi ülés és az első megjelenés szinte egy
héttel később történik, ezért papír formájában a hirdetőtáblán legkésőbb pénteki nappal
kihirdetésre kerül a rendelet. Hatályba akkor lép, amikor a rendelet rendelkezik róla. Ez csak
a kihirdetést követően lehet. Természetesen minden esetben Kiskunhalas város honlapján,
vagy ha szükséges, akkor a halasmédián. Ez csak a rendeletekre vonatkozó előírás, nem a
határozatokra, mert azokat nem kihirdetik. Azok elfogadása attól hatályos, amikor a
képviselő-testület ülésezik és elfogadja. Az esetleges rendeletekkel kapcsolatosan írja ezt a
jogszabály.
Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Szeretné a javaslatát folytatni. A hirdetőtáblát nem tartja életszerűnek és célszerűnek.
Alkalmatlan, kényelmet és időben is rossz megoldás. A 10 nap nagyon gyorsan eltelik. A
honlapon lehetne egy olyan lehetőség, ami csak egy új nyomógombot jelent, hogy a
meghirdetett rendeletek menüpontja. Természetesen most is rajta vannak a rendeletek,
amelyek már elfogadottak. Itt az elfogadás előtti reklamálásról és javaslatokról van szó, amíg
letelik ez a bizonyos 10 nap, utána lépnek hatályba. Ha felteszik a hirdetőtáblára és senki
nem jelez vissza, hogy kifogása van, utána lép hatályba. Így tudja.
A lényeg, hogy a már elfogadott rendeletek közzétételét a neten jobb megoldásnak tartaná,
hozzáférhetőbbnek és nem az újságban. A Halasi Tükörben csak azok férnek hozzá, akik pénzt
adnak érte. Ebben az esetben ingyen, időben és bővebben. A Halasi Tükörnek van egy olyan
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gondja is, hogy többször megjelent az, hogy terjedelmi okokból nem tesznek közzé hozzáfűzött
anyagokat. Az interneten erre is lehetőség lenne, hiszen ott terjedelmi korlátok nincsenek.
Erre is lehetne gondolni. Nagyon sokszor előfordul, hogy arra hivatkoznak, terjedelmi
okokból az adott osztályon lehet megnézni bizonyos anyagokat. Ez kevéssé elérhető
véleménye szerint az érdeklődők részére.
Gyovai István polgármester:
A Képviselő úr valamennyiüket meglepte a hozzászólásával. A bizottsági ülésen lenne
célszerű az ilyen javaslatokat, vagy észrevételeket megtenni, nem pedig a képviselő-testületi
ülésen, amikor számára nem érthető javaslatot tett. Ennek ellenére vissza fognak térni rá.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Hunyadi Péter képviselő felszólalására reagálva elmondja, hogy valamiféle fogalomzavar
van. A kihirdetés nem azt jelenti, hogy előtte, vagy utána ezzel kapcsolatban bármiféle
kifogással lehet élni az állampolgároknak. A kihirdetés azt jelenti, hogy hivatalos. A
törvényeknél az a kihirdetés, amikor megjelenik a Magyar Közlönyben. A kihirdetés napja az,
amikor megjelenik a faliújságon. Ez az önkormányzatok nagy részében, ha megnézi a
szervezeti és működési szabályzatokat, így van, a legtöbben ezt a lehetőséget használják, nem
pedig a hivatalos lapot. Akinek nincs hivatalos lapja, az mindenki faliújságon jelenteti meg. A
kihirdetés napja és a közzététel napja két különböző dolog. A Magyar Közlöny sem biztos,
hogy eljut aznap a hivatalokba, vagy az állampolgárokhoz. Van, amikor nekik is 2-3 után
hozta ki a posta. Addig nem lehetett megnézni a Magyar Közlönyöket egyéb formában.
A kihirdetés a papírformában történő megjelenése a rendeleteknek. A közzététel egységes
szerkezetben a honlapon, az újságban, vagy bármilyen más eszközökkel az állampolgárokhoz
eljuthat. Semmiféle jogorvoslati lehetőség ezzel kapcsolatosan nincs. Egyetlen egy van, azt a
Polgármester úr gyakorolhatja, amikor a képviselő-testület olyan döntést hoz, ami
önkormányzati érdekeket sért, ez a vétójog. Ezen kívül senki másnak nincs beleszólási
lehetősége a rendeletekkel kapcsolatban a képviselő-testületi döntést követően.
Vili Gábor képviselő:
Módosító indítványa, hogy az előző döntéseikhez hasonlóan legyenek következetesek és
spóroljanak. Az a kérése, hogy a tanácsnoki kinevezést ne szavazzák most meg. Az előző
döntésekhez hasonlóan itt is próbáljanak meg valamennyi pénzt megtakarítani.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát. Két kérdéssel tartozik.
Hunyadi Péter képviselőt kérdezi, hogy az elhangzottakat felfoghatja-e módosító
indítványként? Ha igen, akkor kéri, hogy fogalmazza meg ennek a pontos tartalmát.
Vili Gábor képviselő javaslata számára egyértelmű volt. Az ő javaslata, hogy a
rendeletmódosítás szövegébe az 50/A §. ne kerüljön bele, ilyen értelemben a módosítás 2.§-a
ne érvényesüljön. Ezt megszavaztatja.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetért-e Vili Gábor képviselő módosító indítványával?
No: 936
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Nagy Péter.....................................Nem
9

Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Nem
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 13:54:29
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

8
4
3

53,33%
26,67%
20,00%

53,33%
26,67%
20,00%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a többség úgy döntött, hogy egyetért a Képviselő úr javaslatával.
Az elfogadott módosító indítvánnyal együtt az SZMSZ módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 937
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Tart.
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 13:54:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
1
4

66,66%
6,67%
26,67%

66,66%
6,67%
26,67%

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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 23/2012. (VII. 4.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R. )
31.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (4) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Az önkormányzati
rendelet helyben szokásos kihirdetési módja Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) épületén belül elhelyezett hirdetőtáblára történő
kifüggesztés. A kihirdetés időpontjának a hirdetőtáblán történő kifüggesztés napját kell tekinteni.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

2 Új napirendi pont 13:55:07
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A tiltott, közösségellenes magatartásokról és pénzbírság kiszabásának
eljárási szabályairól
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:56:07
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Hunyadi Péter képviselő:
A Jegyző asszonytól kérdezi, hogy jogforrás-e a facebook. Tudja, hogy nem, de a szocialisták
annak tekintik. Amikor korábban ezt forszírozta a bizottsági és testületi ülésen, facebook
felhasználóra hivatkoztak. Van egy hasonló nevű felhasználó a facebook-on, ezért ők joggal
használják Kiskunhalas város nevét.
Igaz-e, hogy a .eu végződés megnyitásakor a települések részére fenntartották a saját
nevüket? Az 1.§-sal kapcsolatosak ezek a kérdések. Ezzel élt a nagy többség, kivéve néhányat,
köztük Kiskunhalast. Kiskunhalas miért nem élte ezzel?
Gyovai István polgármester:
Véleménye szerint ezek a kérdések nem az előterjesztéssel kapcsolatosak, mégha távoli
viszonyban vannak is. Itt egy olyan rendeltről beszélnek, aminek egyáltalán a
megfogalmazását kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.
Pajor Kálmán képviselő:
Szó volt a bizottsági ülésen arról, hogy 5.000 Ft, vagy 6 óra közérdekű munka. Nem tudja,
hogy kimaradt, vagy benne van. Belekerülhet? Miért nem találkoznak vele?
Kristóf Andrea aljegyző:
Azért nincs benne, mert a hatósági eljárásról szóló törvény szabályozza, ezért nem szükséges.
Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Elnézést kér, a II. fejezet 3.§-ról van szó, hogy tiltott közösségellenes magatartás az
önkormányzat jelképeinek használata. Ezzel volt kapcsolatos a kérdése. Tiltott,
közösségellenes magatartást követ el, aki Kiskunhalas város nevét, címerét, zászlaját
engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon, vagy számban használja.
Csak szeretne választ kapni az előző kérdéseire. A .eu végződés megnyitásakor a települések
részére fenntartották a saját nevüket. Kiskunhalas miért nem élt ezzel a lehetőséggel? A vörös
csillag egyik letört ága elorozta Kiskunhalas nevét saját céljaira. Ez az előterjesztés
közösségellenes magatartásnak minősíti a cselekedetüket. Papírjuk van a szocialistáknak a
saját természetükről.
Gyovai István polgármester:
Felolvassa Képviselő úrnak az előterjesztés 3. §-át.
Tudomása szerint az említett honlap ezzel az engedéllyel rendelkezik. Onnan tudja, mert ő
írta alá ezt az engedélyt.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Kiskunhalas név toldalékos formáinak használatát szabályozza egy helyi rendelet. Annak
9.§-a szerint bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyéni
vállalkozás részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, vagy működésük
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folytatásához hogyan használhatják a nevet. Azt kell engedélyeztetni. A domain név
használatához nem kell külön engedélyeztetni. Amikor korábban interpellált ezzel
kapcsolatosan, akkor leírták, hogy erre már volt egy magasabb szintű állásfoglalás. Van egy
egyeztető szervezet, aki jogosult azt eldönteni, hogy jogosan használja-e valaki ezt a nevet. Ez
nem a képviselő-testület, vagy az önkormányzat. Neki címezte, hogy a .eu végződést miért nem
foglalták le. Nem az ő feladata, hogy ezzel kapcsolatosan ezeket a neveket lefoglalja. Amióta
ezzel probléma adódott, a kiskunhalas további domain neveket lefoglalták. Arra nincs mód,
hogy a .eu végződést a város valamilyen módon visszaszerezze. Akkor tovább kellene összes
Halas, vagy Halassal kapcsolatos internetes lehetőségeket lefoglalni. Úgy gondolja, hogy
erre mód nincs. Ehhez igazán nem is ért. A saját rendeletük nem szabályozza. Ott az egyéni
vállalkozásával kapcsolatos elnevezés, vagy tevékenységgyakorlás, vagy működésük
folytatásához szükséges nevek szerepelnek.
Gyovai István polgármester:
A vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 938
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:02:35
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 24/2012. (VII. 4.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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24/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról, és a pénzbírság kiszabásának eljárási
szabályairól
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés e) pontjában, 146/A §ában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1) bekezdésében, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselőtestület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
1.§
(1)E rendelet alkalmazásában kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül,
amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Kiskunhalas város önkormányzatának Képviselőtestülete e rendeletben kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít.
(2)A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb
szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.
2. Tiltott közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos pénzbírság
kiszabásának eljárási szabályai
2.§
(1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni az e rendeletben foglalt
eltérésekkel.
(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer
forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, vagy a cselekmény csekély
súlyára tekintettel megrovás alkalmazható.
(3) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben, a
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat.
(5) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a bírság összege különös
méltánylást érdemlő esetben mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára
tekintettel megrovás alkalmazható.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a
szabályszegő:
a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott,
közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy
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b) rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését, és a
cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható.
(7) E rendelet alapján a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása
tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
II. Fejezet
Tiltott közösségellenes magatartások
3. Az Önkormányzat jelképeinek használata
3.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el aki Kiskunhalas város nevét, címerét, zászlaját engedély
nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon vagy számban használja.
4. Közterületek rendje
4.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az
a) aki közterületet a rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ.
b) aki járművet tiltott helyen- vagy engedély nélkül tárol, amennyiben annak tárolása engedélyhez
kötött.
c) aki közterületen vagy közterületre szeszesitalt kimér vagy fogyaszt, kivéve:
ca) engedélyezett rendezvényt, kereskedelmi egységek kitelepüléseit
cb) vendéglátóipari egységek engedélyezett teraszait,
d) aki a tulajdonában, használatában álló épületen a házszám közterületről jól látható módon történő
kihelyezését elmulasztja
e) aki plakátot, hirdetményt élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, köztéri
szoborra helyez el.
5. Állattartás
5.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
a) aki az állat tartását megszünteti és annak elhelyezéséről nem gondoskodik
b) aki állattulajdonos, vagy az állat felügyeletével megbízott, és az:
- állat takarmány, eledel és ivóvíz ellátásáról napi rendszerességgel nem gondoskodik
- állat tartási körletét rendszeresen nem takarítja
- állata szökését nem akadályozza meg
c) aki lakásban állatot tart kivéve:
- ebek,
- macskák,
- díszmadarak,
-díszhalak,
- kisemlősök,
- rágcsálók,
- hüllők,
- kétéltűek,
- gerinctelenek,
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- közvetlen fogyasztásra vásárolt kisállatok, legfeljebb 3 napig.
d) aki az állattartásról szóló 27/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet 4.§-ban meghatározott
területeken a megengedettnél több állatot tart.
e) aki kettő, vagy több lakásos ingatlan vagy lakóépület udvarán nagy- és kisállatot az ott lakók
egyetértése és az ingatlan tulajdonosa (kezelője) engedélye nélkül tart, az állatokat engedély nélkül a
közös udvarba, kertbe kiengedi vagy ott legelteti,
f) aki állatot közterületen engedély nélkül legeltet, nem kipányvázva, őrzés nélkül legeltet,
g) aki az általa használt ingatlan kerítését nem olyan állapotban tartja, hogy a felügyelete alatt álló
állat az ingatlanról idegen ingatlanra ne juthasson, illetve az ingatlanon tartott eb közterületre vagy a
szomszédos ingatlan területére átharapni ne tudjon.
h) aki ebet közterületen póráz nélkül sétáltat.
i) aki bölcsőde, óvoda, oktatási intézmény, kollégium területén, valamint lakosság ellátását végző
egészségügyi-, kulturális-, szociális-intézmény, gyógyszertár, középület és egyéb közösségi létesítmény
épületében állatot tart, vagy oda engedély nélkül bevisz.
j) aki közterületen és többszintes, többlakásos lakóépület erkélyén, függőfolyosólyán vadonélő
galambot etet,
k) aki az önkormányzat által táblával tiltott helyen állatot fürdet, vízbe enged
6. Köztisztaság
6.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
a) aki gyűjtőmedencében tárolt települési folyékony hulladék elszállításáról nem gondoskodik, azt
szabálytalanul helyezi el
b) aki valakinek a közterületre ürítés céljából kihelyezett hulladékgyűtjő edényzetében található
háztartási hulladékot válogatja, közterületre kiszórja, más gyűjtőedényébe áthelyezi annak engedélye
nélkül
c) aki szelektív hulladékgyűjtő edényzetben található hulladékot válogat, közterületre kiszór, valamint
konténerekbe kommunális, azokba el nem helyezhető hulladékot rak.
7. A helyi környezet védelme
7.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
a) aki az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem
tartja rendben,
b)aki a hulladékgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi
épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,
c) aki családi házas övezetben, magán ingatlanon tárolt hulladékgyűjtő edény folyamatos
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és a társasházak által a közterületen tárolt hulladékgyűjtő edény
környékének takarításáról nem gondoskodik
d)aki az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,
e) aki az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást nem tisztítja, áteresz működését akadályozza,
f) aki a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem
írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
g) aki az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés
nélkül a kiépített csapadékcsatornába vagy szennyvízcsatornába vezeti,
h) aki a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le.
Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű
megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre rakja,

16

i) aki járművet közterületen tisztít
j) aki szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai
aknába, illetőleg a csapadékelvezető vagy szikkasztó árokba vezet, önt,
k) aki közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára használ
l) az a hirdető, aki az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
m) aki a közhasználatú nyilvántartott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,
n) aki alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze,
és elszállításáról nem gondoskodik,
o) aki a településen lévő tavakba, csatornákba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet,
trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
p) aki a rothadó bűzös hulladék megfelelő módon történő kezeléséről nem gondoskodik,
q) aki avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 57/2005 ( XI.30.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint végzi,
r) aki az építési és bontási törmelékekkel, valamint az építési, bontási és felújítási munkálatokkal
kapcsolatos tevékenységeket nem a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004( VI. 02.)
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően végzi,
s) aki közterületen fán szándékosan sérülést okoz, vagy fát megcsonkít, kitör, vagy engedély nélkül
kivág
8. A temetők védelme
8. §
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
a./ aki engedély nélkül sírgödröt kifalaz,
b./ aki engedély nélkül a temetőben síremléket létesít, vagy a sírbolt, síremlék fenntartására vonatkozó
kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti,
c./ aki a temetőből síremléket, az üzemeltető engedélye nélkül eltávolít,
d./ aki fát megrongál, vagy engedély nélkül fát kivág,
e./ aki az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben olyan tárgyat helyez el amely akadályozza a sírok
közötti közlekedést.
f/ aki a temetőkben olyan magatartást tanúsít vagy tevékenységet végez, amely a temetőlátogatók
kegyeleti érzését sérti,
g/ aki a sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt gyűjtőhelyen helyezi el,
h/ aki a temető területére az üzemeltető engedélye nélkül állatot bevisz (kivéve vakvezető, őrző-védő
kutya) vagy ott legeltet, valamint a temető területén kóbor állatot etet.
9.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3 Új napirendi pont 14:02:42
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések 14:03:42
Gyovai István polgármester:
Az említett bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban egyértelműen az merült fel, hogy amennyiben
ez a rendelet részévé válik a bizottság javaslata alapján, anyagi vonzatai is vannak. A
bizottsági ülésen a hivatal részéről jelenlévők azt mondták, hogy ennek egyfajta számításait el
kell végezni. Ez az elmúlt napokban megtörtént. A pillanatnyi helyzet az, hogy az
önkormányzat költségvetése ennek a tételnek a teljes fedezetét nem tartalmazza. Beszéltek a
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetőjével és áttekintették a nemrégiben
lezajlott, de még le nem zárult étkeztetési közbeszerzés eredményét. Rossz kifejezés, mert még
nem zárult le. Láthatóan az elmúlt évekhez képest emelkedtek a nyersanyagárak, a
szolgáltatási díjak. A város költségvetése nem tartalmazza ennek a tételnek az
érvényesítéséhez szükséges pénzügyi lehetőségeket.
Javasolná a képviselő-testület számára, hogy a bizottság által elfogadott kiegészítést az
önkormányzat költségvetésének elfogadásának alkalmával tárgyalja, amire szeptemberben
kerül sor.
Véleménye szerint a különböző intézmények életében mindössze egyetlen hónapot jelent.
Szeptemberben végén amennyiben a pénzügyi hátteret ehhez a szándékhoz igazították, meg
tudják hozni a döntést, ami október 1-jével életbe léphet.
Nagy tisztelettel kéri a képviselő-testületet, hogy a bizottság véleményét így tartsa számon és
azt a szándékot, hogy a szeptemberi testületi ülésen fogják tárgyalni ennek a pénzügyi részét,
illetve a rendelet ilyen értelmű módosítását.
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ahogy Váradi Krisztán elnök úr és Polgármester úr is elmondta, az Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsági ülésen a Fidesz frakció tagjainak volt ez az álláspontja. Az az
előzménye, hogy ez év március 20-i ülésen hatályát vesztette a 18/2011. számú rendelet 17. §a, ami azt a következményt vonta maga után, hogy április 1. és a bölcsődei, óvodai időszak
befejezése közötti intervallumra az eddig az étkezésért nem fizető családoknak is térítési díjat
kell fizetniük. Relatíve komolyabb összeg tevődött össze ebből, 8-10 ezer Ft családonként.
Meglehetősen értetlenül álltak a pedagógusok és a szülők is ezzel a ténnyel szemben. Ezért
javasolták a bizottsági ülésen, hogy szeptember 1-jei hatállyal, amikor újra kezdődik az
óvodai szezon, kerüljön vissza ennek a 17. §-nak az első bekezdése, ami szó szerint úgy szól,
hogy azon intézményi étkeztetést igénybe vevő óvodás és bölcsődés gyermek után, aki három
vagy többgyermekes családban él vagy tartósan beteg illetve fogyatékos az intézményi
étkezést ingyenesen kell biztosítani. Ez kerüljön vissza. Ez azt jelenti, hogy az állam által
biztosított 50 % támogatási rész mellé az önkormányzat is hozzáteszi a maga 50 %-át. Így
válik ingyenessé a beteg, illetve nagycsaládosok óvodai étkeztetése. Ha ezt tovább tolják
október 1-re, decemberben pedig már téli szünet van, akkor túl sokat nem segítettek
véleménye szerint. Továbbra is fenntartaná az álláspontjukat, hogy szeptember 1-jei hatállyal
kerüljön vissza ez a rész a rendeletbe. Ennek a pénzügyi fedezetét a következő költségvetés
módosítás kapcsán egyeztessék. Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy mivel
időrendben először alkották meg a költségvetést, utána lett módosítva ez a rendelet, akkor
ennek a pénznek meg kell lennie.
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Gyovai István polgármester:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő indítványára újabb javaslattal él. Ha most olyan
rendeletmódosítást hoznak, ami nincs összhangban a korábban eldöntött költségvetésükkel,
akkor a képviselő-testület nyilván nem szabályosan jár el. Szeptember végén meghozhatják
azt a döntést, hogy visszamenőlegesen érvényesítik azt a határozatot, amiről most beszélnek.
Lényegében szeptembertől a befizetések annak értelmében történhetnek, nyilvánvalóan
októberi befizetések alkalmával. Visszamenőlegesen hozzák meg azt a kedvezményt, ami
szeptember 1-jétől érvényesül.
Képviselő úr a módosító javaslatához ragaszkodik-e? Igen.
A módosító indítvány elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 939
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Tart.
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.jún.:28 14:11:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
3

80,00%
0,00%
20,00%

80,00%
0,00%
20,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%
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100.00%

Gyovai István polgármester:
Ilyen értelemben kérdezi a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletet elfogadjáke?
No: 940
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:11:55
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 25/2012. (VII. 4.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35.§ (5) bekezdésében és 36.§ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17.§-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Gyermekétkeztetés
17.§
Azon intézményi étkeztetést igénybe vevő óvodás és bölcsődés gyermek után, aki
a) három vagy többgyermekes családban él vagy
b) tartósan beteg illetve fogyatékos
az intézményi étkezést ingyenesen kell biztosítani.”
20

A Rendelet 1. számú melléklet 1) pontja helyébe az 1. számú melléklet lép.
2.§
A Rendelet 2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.
3.§
(1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon
lép hatályba .
(2) Az 1.§ 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.
Gyovai István polgármester:
Ennek hivatalon belül a pénzügyi részét át kell tárgyalni.
4 Új napirendi pont 14:12:04
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 15/2011. (VI. 01.) számú rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Simon István szociálpolitikai osztályvezető:
Az időközben történt változások átvezetése szükséges, ezért van a rendelet az asztalukon
módosításért.
Kérdések 14:12:41
Pajor Kálmán képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a lakókörnyezet rendbetételét kihagynák ezentúl, mint
feltételt.
Minden egyes ellátottnál naprakészen kötelező ez az ellenőrzés? Mi teszi ezt kötelezővé?
Az 5.§ úgy fogalmaz, hogy rendszeres szociális segélyre válik jogosulttá, aki krónikus
alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll. Gyakorlatilag ez az egyik feltétele, hogy
rendszeres szociális segélyt kapjon. Ez számára kissé furcsa kitétel. Ezt is valamiféle törvény
szabályozza így és nem lehet tőle eltérni?

Simon István szociálpolitikai osztályvezető:
Tulajdonképpen a jogszabályban foglaltakat vezették át. Az első kérdésre válaszolva
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elmondja, hogy ezt is jogszabály teszi lehetővé. Ha nem tudják minden esetben, minden
személynél elvégezni, akkor egy olyan hiány keletkezik, amivel el kellene számolni. Ha benne
van, akkor minden portát, lakókörnyezetet meg kellene vizsgálni. Erre viszont sajnos nem áll
rendelkezésre apparátus, ezért nem kell szerepeltetni, mert tudnak ennek eleget tenni.
A második része a kérdésnek arra vonatkozik, hogy a munkanélkülinek valamilyen ellátásban
kell részesülnie. Hangsúlyozza azt, hogy nem aktív korúak rendszeres szociális ellátásáról
van szó és nem kitétel az, hogy valakinek ennek a betegségnek a részesének kell lennie. Arról
van szó, hogy van az aktív korúak rendszeres szociális segélye és van a rendszeres szociális
segély. A szakmában úgy hívják, hogy beteg res. Nem maradhat ellátatlanul az illető, ha
olyan szakmai vélemény van. Valamilyen támogatásra jogosult. Az aktív korúak rendszeres
szociális segélyének egyik feltétele, hogyha kiközvetítik, akkor el kell vállalnia és el kell látnia
a munkát. Ilyen állapotban képtelen az a személy, aki ilyen alkoholbeteg. Nem képes
megfelelni az elvárásnak. Hangsúlyozza, hogy ugyanakkor nem maradhat ellátás nélkül, ezért
így kell szabályozni.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Jól hangzott Pajor Kálmán képviselő felolvasása, csak tovább kellett volna olvasni, mert a
mondat folytatódik tovább. Először egy szűrőn esik át a beteg. A sor elején megkérdezi a
háziorvost, aki előtt meg kell jelennie és az ő javaslatára történhet is. Úgy szól, hogy aktív
korú ellátásra jogosult személy, aki háziorvos, vagy szakorvos által kiállított igazolás
alapján…Ez a mondat így hangzik és máskor kéri így olvasni, mert félrevezető a lakosságnak.
Pajor Kálmán képviselő:
Majd erre is reagál, de először az első kérdésre.
Alpolgármesterként annak idején megkísérelte bevezetni, hogy a lakókörnyezet
rendbetételéhez kössék a segélyt. Ez akkor még törvényellenes volt és megtiltották ezt a
gyakorlatot. Azóta jött egy lehetőség. Törvényesen szabályozták, hogy legalább ezt a
minimális követelményt vizsgálhatja a hivatal, hogy az illető az együttélés szabályai közül ezt
a minimálisat betartja-e, vagy az ő portájáról viszi ki a nejlonzacskókat a szél és mindent
elhajigál a háza körül, nem képes összetakarítani a szemetet.
Ő azt mondja, hogy ezt ne töröljék el és követelményként támasszák továbbra is. Ha eltörlik,
akkor visszalépnek gyakorlatban és egy jó kezdeményezés meghal.
Lehetséges ezt minden esetben minden embernél előírni. Véleménye szerint a legtöbb ellátott
háza táján az első szemrevételezés során eldönthető, hogy oda vissza kell-e járni, vagy nem.
Vannak olyan rászorultak, akik annak ellenére, hogy sajnos ilyen helyzetbe kerültek, szociális
segélyre szorultak, mégis igyekeznek rendbe tenni a portájukat. Oda nem szükséges
visszajárni. Biztos vannak olyanok, akikhez rendszeresen vissza kell járni. Nem kellene
elhagyniuk ezt a követelményt. Még azt is meg meri kockáztatni, hogyha annyira nincs rá a
hivatalnak apparátusa, akkor alkalmazzon közhasznú ellenőröket. Nem tudja, hogy kikkel
lehetne ezt még megoldani. Semmiképp nem tudja támogatni ezt az előterjesztést, ha kimarad
belőle a lakókörnyezet rendezettségének ellenőrzése.
Gyovai István polgármester:
Felhívja a Képviselő úr figyelmét a két napirendi ponttal ezelőtt tárgyalt közösségellenes
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magatartásokkal kapcsolatos rendeletre, ami pontosan ezeket a dolgokat szabályozza. Ha
valaki a saját ingatlanát nem tartja rendben, nem műveli stb., akkor bírságot lehet rá
kiszabni. Az önkormányzatnak van egy most életbe lépő új rendelete, amivel korlátozhatják az
ilyenfajta magatartást. Ezt a fajta ellenőrzéseket a Városi Rendészet jogosult elvégezni. A
szociális típusú ellenőrzéseket nyilvánvalóan a szociális területen dolgozók tudják csak, akik
kapacitás hiányában egyszerűen nem tudják ezeket elvégezni, ahogy az elhangzott az
osztályvezető úrtól is.
Kéri, hogy a két rendeletet együtt próbálja látni, mert vannak eszközeik az ilyenfajta
magatartás korlátozására. Azért hozták ezt a rendeletet, mert élni is kívánnak vele.
Pajor Kálmán képviselő:
Rendben van, de ez kétféle dolog. Az az egyik dolog, hogy büntetni jár a rendészet, mert
szemetes a porta. Miért ne lehetne a rendészet is az egyik segítője ennek a munkának? A két
dolgot esetleg össze is köthetné az ellenőrzései során. A Szociális Osztálynak is leadhatná az
adatait. Akkor tudnák, hogy körülbelül melyek azok a porták, amelyekre oda kell figyelni.
Véleménye szerint nem zárja ki a kettő egymást. A másik dolog, amit az imént a Halász
Balázs úr megjegyzett, hogy orvosi ellenőrzéshez van kötve, valóban benne van az 5. §-ban,
hogy meg kell állapítani orvosi igazolással a rászorultságot és el is fogadta, hogy a
rendszeres szociális segélyt azok kapják, akik betegség okán erre jogosultak. Ezt betegségnek
minősíti a törvény. Nem kifogásolta.
Halász Balázs képviselő:
Pajor Kálmán képviselő, amikor még alpolgármester volt, talán még nem létezett ez a
brosúra, ami arról rendelkezik, hogyha lakókörnyezetét, ahol életvitelszerűen él, nem tartja
rendben, kellően tisztán és olyan anyagokat halmoz fel, ami nem kívánatos, akkor különböző
támogatásokat meg lehet vonni. Az új alpolgármester bizonyára meg fogja találni a fiókban
és a polcon azt a rendelkezést, ami ezzel foglalkozik. Van ilyen törvény. Meg lehet vonni ettől
a személytől. Beszéljék meg és ezt érvényesíteni kell.
Azt hiszi, hogy Jegyző asszony még majd kiegészíti, hogy nem új dolog, amit Pajor képviselő
feszeget. Fel kell lapozni, meg kell nézni és tisztában kell lenni a dolgokkal.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Pajor Kálmán képviselőnek szeretné mondani, hogy a közterület-felügyelet feladat-,
hatáskörét külön jogszabály szabályozza. Nekik nincs arra lehetőségük, hogy az ingatlanon
belül bármiféle intézkedést eszközöljenek. Ez a lakókörnyezet a saját ingatlanának az udvara.
Nem mehet be az ingatlanon belülre, csak az ingatlanon kívül intézkedhet, illetve ott
folytathat ellenőrzéseket.
Gyovai István polgármester:
Pajor Kálmán képviselő kifogásolta azt, hogy egy korábbi intézkedés kikerült a rendeletből.
Ezt módosító indítványnak tekinthetik-e? Ha arról van szó, akkor kéri ennek a
megfogalmazását.
Pajor Kálmán képviselő:
Ebből a rendelkezésből nem maradjon ki a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó
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ellenőrzés és változatlan formában maradjon a korábbi szabályozás.
Gyovai István polgármester:
Meg kell kérdeznie Jegyző asszonytól, hogy ez a megfogalmazás elegendő-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Miért ne volna elegendő? Akkor fogalmazza meg a Simon úr jobban.
Gyovai István polgármester:
Nem a Simon úr ötletéről beszélnek, hanem a Képviselő úréról.
Pajor Kálmán képviselő:
A Simon úr azt fogalmazta meg, hogy maradjon ki, ő pedig azt fogalmazza meg, hogy ne
maradjon ki.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Pajor Kálmán képviselő azt szeretné kérni, hogy ne veszítse hatályát az alaprendelet 5/E. §-a,
tehát a jelenlegi módosító rendelet 3. §-a kikerüljön. Akkor nem veszti hatályát az
alaprendeletből az a rendelkezés, amire gondol, tehát a lakókörnyezet tisztántartása.
Simon István szociálpolitikai osztályvezető:
A Képviselő úrnak szeretné elmondani, hogy ebben az esetben ez akkora terhet ró az
apparátusra, hogy minden egyes megállapításnál ezt a vizsgálatot el kellene végezni.
Gondolja végig, hogy van 1200-1300 ilyen aktív korú. Beszélt a szakmabeliekkel hasonló
városokban és bizony Kiskunfélegyházán gyakorlat.
Még egyszer hangsúlyozza, hogy abból származik ez a javaslat, hogy a 7 fő szociális feladatot
ellátó munkatárs, akikből 2 fő közvetlenül foglalkozik az aktív korúakkal, nem biztos, hogy ezt
a feladatot el tudja maradéktalanul látni. Ha nem tudja ellátni, akkor szemükre fogják vetni.
Gyovai István polgármester:
Az SZMSZ szerint Pajor Kálmán képviselőnek nem adhat további hozzászólási lehetőséget.
Úgy gondolja, hogy lezárták a dolgot.
A képviselő-testületet kérdezi, hogy egyetért-e Pajor Kálmán képviselő módosító
indítványával?
No: 941
Gyovai István.......................................Nem
Halász Balázs......................................Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Tart.
Váradi Krisztián............................Tart.
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
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Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:27:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
1
4

66,66%
6,67%
26,67%

66,66%
6,67%
26,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget. Ennek értelmében
kérdezi a képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást elfogadja-e?
No: 942
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:27:59
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%
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 26/2012. (VII. 4.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012. (VII.4) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdése, a 37.§ (1)
bekezdés d) pontjában, valamint a 37/A.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)

A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek
körének meghatározására, támogatás összegére, felülvizsgálatra, megszüntetésére és
a hajléktalan személyek részére történő rendszerese szociális segély megállapítására
az Szt. 33.-37/C. §-aiban foglaltak az irányadók”.
2.§

A Rendelet 5/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Rendszeres szociális segély folyósításának egyéb feltételei
5/F. §
Rendszeres szociális segélyre válik jogosulttá az az aktív korú ellátására jogosult személy, aki
háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolás alapján
a) krónikus alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll
b) pszichiátriai betegsége, szellemi fogyatkozása vagy súlyos neurológiai megbetegedése miatt
várhatóan hosszan tartó kezelés alatt áll.”
3.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5 Új napirendi pont 14:28:08
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:28:30
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 943
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:28:50
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%

151/2012. Kth.
Megállapodás orvosi rendelő bérbevételéről
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a RADIX Kft.-vel kötendő, 2012.
december 31. napjáig érvényes – egy orvosi rendelő és kiegészítő helyiségei bérleti
szerződésére vonatkozó - megállapodás aláírására. A bérbevett egy orvosi rendelő és
kiegészítő helyiségei bérleti díját 100.000,- Ft/félév+ÁFA összegben állapítja meg.
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Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai osztályvezető,
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Radix Kft. Kiskunhalas, Vasút u. 2/b.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6 Új napirendi pont 14:28:56

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje Szakmai Programja
jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:29:14
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 944
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.jún.:28 14:29:32
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

Szavazott

15

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

152/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje Szakmai Programja jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata
Bölcsődéje módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját - annak
mellékleteivel együtt – jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai osztályvezető,
Városi Bölcsőde Május 1. tér 3/A.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 14:29:37

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:30:08

Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 945
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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.jún.:28 14:30:28
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%

153/2012. Kth.
Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
− Halasi Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás
− Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó Társulás
− Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás
− Kiskunhalas-Imrehegy Oktatási Társulás
− Halasi Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás
felülvizsgálatát elvégezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mhötv.) 146. § (1) bekezdése szerint.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: polgármester
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
− Halasi Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás
− Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó Társulás
− Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás
Mhötv.-nek megfelelő módosítását 2012. december 31-ig elvégzi.
Határidő: 2012. december 31.
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Felelős: polgármester
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a
− Kiskunhalas-Imrehegy Oktatási Társulás
− Halasi Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás
2012. július 31. napjával történő megszűnéséről a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos kistérségi irodavezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
8 Új napirendi pont 14:30:36

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyével a Lomb Utcai Tagóvoda tárgyában
kötendő vagyonkezelői megállapodás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:31:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 946
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:31:37
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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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%

154/2012. Kth.
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyével a Lomb Utcai Tagóvoda tárgyában kötendő
vagyonkezelői megállapodás
Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzat és a Kalocsa-Kecskemét
Főegyházmegye között a Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Tagóvoda tárgyában létrejövő
Vagyonkezelői szerződést a Melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület egyúttal a
szerződés végrehajtása érdekében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez és egyben felhatalmazza a
Polgármestert a bejegyzési engedély aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Bábel Balázs érsek, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye,
Nyerges Pálné óvodavezető, Százszorszép Óvodák,
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Szécsényiné Nagy Katalin igazgató, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A katolikus egyházzal a korábban elkezdett megállapodás folyamatot lényegében ezzel a
megállapodással lezárták, illetve le fogják zárni aláírást követően.
9 Új napirendi pont 14:31:45
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9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyével a
Szakközépiskola tárgyában kötendő vagyonkezelői megállapodás

II.

Rákóczi

Ferenc

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:32:28
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 947
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:32:44
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%

155/2012. Kth.
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegyével a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola tárgyában
kötendő vagyonkezelői megállapodás
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Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzat és a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye között a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola tárgyában létrejövő Vagyonkezelői szerződést a Melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület egyúttal a szerződés végrehajtása érdekében feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez és egyben felhatalmazza a Polgármestert a bejegyzési engedély aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Bábel Balázs érsek, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye,
Téglás László igazgató, II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola,
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Napokon belül aláírásra kerül a szerződés.
10 Új napirendi pont 14:32:51
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Református Egyházközséggel a Szűts József Általános
Iskola átadásával kapcsolatban kötendő vagyonkezelői megállapodás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:33:29
Hozzászólások

Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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No: 948
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:33:45
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%

156/2012. Kth.
A Kiskunhalasi Református Egyházközséggel a Szűts József Általános Iskola átadásával
kapcsolatban kötendő vagyonkezelői megállapodás
Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas Város Önkormányzat és a Kiskunhalasi Református
Egyházközség között a Szűts József Általános Iskola tárgyában létrejövő Vagyonkezelői
szerződést a Melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület egyúttal a szerződés
végrehajtása érdekében feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a vagyonkezelői
jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez és egyben felhatalmazza a Polgármestert
a bejegyzési engedély aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagyné Lehoczki Zsuzsa Szűts József Általános Iskola igazgatója
Bödecs Pál lelkész-főigazgató
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
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Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
11 Új napirendi pont 14:33:52

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A DI-FLAMM Kft.-vel megkötött szerződés felbontása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:34:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Ez nyilván arról szól, hogy a Szűts József Általános Iskola ingatlanán található konyha
önkormányzattal kötött szerződése az átadást követően megszűnik, viszont az egyház, tovább
üzemelteti az iskolát, lényegében hasonló feltételekkel a szerződést megköti a DI-FLAMM
Kft.-vel.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 949
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................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:34:49
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

0
0

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

15

100.00%

157/2012. Kth.
A DI-FLAMM Kft.-vel megkötött szerződés felbontása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a DI-FLAMM Kft.-vel 2006. január 30-án, étkeztetési
tevékenység ellátására határozatlan időtartamra kötött üzemeltetési szerződést 2012.
augusztus 31. napjával felbontja, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési
szerződés felbontásának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagyné Lehoczki Zsuzsa Szűts József Általános Iskola igazgatója
Bödecs Pál lelkész-főigazgató
Paczolay Istvánné DI-FLAMM Kft ügyvezetője
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
12 Új napirendi pont 14:34:58

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:35:14
Hunyadi Péter képviselő:
Hány kollégiumi férőhely van, milyen kihasználtsággal és a kihasználtságnak van-e
valamifajta tendenciája?
A Bernáth Lajos Kollégium jövőjének biztonsága érdekelné?
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:
Szorosan nem kapcsolódik a kérdés, mert itt a csoportlétszámokat határozzák meg. Nincs
teljes kihasználtság a Bernáth Lajos Kollégiumban. Ez egyértelmű. Valamelyest javult a
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kihasználtság, amikor a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Kollégiumát megszüntették és a
gyerekeket oda átcsoportosították. Van szabad kapacitás.
Nem fél attól, hogy a kollégium jövője veszélyben lenne, mert szükség van rá, nemcsak
oktatási, hanem szociális célokból is szükség van rá. Ha jól tudja, olyan 100-120 gyerek
található a kollégiumban, de megnézi majd a Képviselő úrnak pontosan. Úgy gondolja, ha
átkerül a kollégium a kormányhivatalhoz, ami január 1-jén megtörténik, akkor is van vele
elképzelés, ami nem olyan, hogy bezárásra kerülne. Amikor a kormányhivatal illetékes
szervével erről beszéltek, mert már szóba került a Megyei Intézményfenntartó Központnál,
akkor nem ilyen irányú volt az érdeklődés tőlük.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 950
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.jún.:28 14:37:24
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%

158/2012. Kth.
A 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok
Határozat
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1.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hivatkozva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára valamint a 2012. szeptember 1-jétől hatályos a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára az
önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben az alábbi bölcsődei, óvodai és
kollégiumi csoportszámok, iskolai osztályszámok továbbá napközis csoportszámok indítását
engedélyezi 2012/2013. nevelési évben, tanévben.
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
13 óvodai csoport
Kuruc Vitézek Téri Tagóvoda
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
3 óvodai csoport
Szabó Ervin Utcai Tagóvoda
1 bölcsődei csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai
3 óvodai csoport
Tagóvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Tagóvoda
2 óvodai csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai
3 óvodai csoport
Tagóvoda
1 bölcsődei csoport
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda
2 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvoda
3 óvodai csoport
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvoda
5 óvodai csoport
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1-7. évfolyamon 2-2 osztály
8. évfolyamon 3-3 osztály
5 napközis csoport
Felsővárosi Általános Iskola
1-8. évfolyamon 3-3 osztály
8 napközis csoport
Pirtói Tagintézmény:
1-4 évfolyamon 1-1 osztály
1 napközis csoport
Kertvárosi Általános Iskola
1-8. évfolyamon 2-2 osztály
6 napközis csoport
Bernáth Lajos Kollégium
8 csoport
Bibó István Gimnázium
7-8. évfolyamon 1-1 osztály
9-12. évfolyamon 4-4 osztály
2.Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 3.
számú melléklet II. rész 7. és 8. pontja értelmében a 2012. szeptember 1-jei létszámok
túllépését az alábbiak szerint engedélyezi:
1. Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat
Bajza Utcai Tagóvoda Maci és Pillangó csoportjában 27-27 fő, Mókus csoportjában
26 fő.
2. Napsugár Óvodák és Bölcsőde
Ady Endre Utcai Tagóvoda kis-, középső és nagycsoportjában 27-27 fő,
Átlós Utcai Tagóvoda kis-középső és nagycsoportjában 27-27 fő
Magyar Utcai Tagóvoda kis-középső és kis-nagy csoportjában 27-27 fő.
3. Százszorszép Óvodák
Vasút Utcai Tagóvoda nagycsoportjában 27 fő,
Felsővárosi Tagóvoda Szőlő és Szamóca csoportjában 27-27 fő.
4. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
1.a, 2.b, és 3.b osztályában 27-27 fő.
5. Felsővárosi Általános Iskola
2.b és 4.b osztályában 27-27 fő,
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4.a és 4.c osztályában 28-28 fő,
6.c osztályában 31 fő,
6.b osztályában 32 fő.
6. Kertvárosi Általános Iskola
5.b osztályában 32 fő.
7. Bibó István Gimnázium
7. évfolyamon 36 fő,
8. évfolyamon 35 fő.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 257/2011. Kth. számú határozatát a Lomb Utcai
Tagóvoda megszűnése miatt az alábbiak szerint módosítja:
2012. szeptember 1-jétől a Százszorszép Óvodák státusszáma 39 főről 29,5 főre csökken:
pedagógus státusz 24-ről 18-ra csökken, nevelő-oktató munkát segítők száma 12-ről 9-re
csökken, technikai dolgozók száma 3-ról 2,5-re csökken.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
érintett oktatási intézmények vezetői,
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető,
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens,
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
13 Új napirendi pont 14:37:31

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kunfehértó, Kárász u.4. szám alatt található Pihenőház bérbeadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ez az előterjesztés is az előző intézményekkel kapcsolatos ügyeket érinti. A II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola korábbi pihenőházáról van szó.
Kérdések 14:37:54
Hozzászólások
Nagy Péter képviselő:
Nem tudja, hogy mennyire átgondolt ez. Történt-e ezzel kapcsolatban számítás, hogy ez az 50
ezer Ft mit ér? Véleménye szerint ennek az épületnek a fenntartási költségei többe kerülnek.
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Kérdés, hogy ki végzi a fenntartási munkákat? Rendeződött-e ez?
Aggályai vannak, mert véleménye szerint ráfizetéses lesz az önkormányzat számára.
Gyovai István polgármester:
Minden az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költség a bérbevevő feladata,
ilyen értelemben az ő költsége is. Az 50 ezer Ft valós bérleti költség, amit ilyen jellegű
költségek nem terhelnek.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 951
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.jún.:28 14:39:26
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%

159/2012. Kth.
A Kunfehértó, Kárász utca 4. szám alatt található Pihenőház bérbeadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében szereplő bérleti
szerződésben foglaltak szerint bérbe adja 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig
terjedő időtartamra a 1494/2 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban Kunfehértó, Kárász utca
4. szám alatt található 1057 m2 alapterületű Pihenőházat üdültetés céljára a Pedagógusok
Szakszervezetének II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola Alapszervezete részére, bérleti díj összege évi bruttó 50.000,- Ft, azaz
ötvenezer forint és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Szolnoki Istvánné Pedagógusok Szakszervezetének II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági,
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Alapszervezete vezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
14 Új napirendi pont 14:39:32

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlan hasznosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:39:45
Váradi Krisztián képviselő:
Ez az előterjesztés ebben a formájában lett-e egyeztetve az intézmény vezetőjével? Ezt az
épületet és annak négy tantermét jelenleg nyelvoktatásra használják. Tudomása szerint volt
egy korábbi előterjesztés-tervezet, ami tudomása szerint az iskola számára egy elfogadható
megoldás lett volna. Nem tud róla, hogy egyeztetve lett-e az iskola vezetésével. Erről szeretne
érdeklődni.
Gyovai István polgármester:
Abban a fél órában, amikor abban döntöttek, hogy a korábbi előterjesztést leveszik a
napirendről és más értelmű előterjesztés kerül fel, több telefon és személyes megkeresés is
történt legnagyobb meglepetésükre. Az intézmény vezetőjével természetesen történt ezt
követően is megbeszélés. Ennek során a jelenlegi előterjesztés tartalmát ismertette velük,
tehát teljesen tudatában vannak. Annak is tudatában vannak, hogy az önkormányzat meg
akarja oldani a nyelvi csoportok elhelyezését. A január 1-jei állami működtetésbe vétel
kapcsán véletlenül sem szeretnének abba a hibába esni, hogy bármelyik ingatlanukkal
kapcsolatban az állam igénye felmerül és kikerül önkormányzati hatáskörből. Ezt kívánják
kivédeni. A nyár folyamán a képviselő-testület ezzel kapcsolatban még döntést fog hozni,
amivel természetesen rendezik a nyelvi csoportok elhelyezését.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Valóban téma volt a bizottsági ülésen is, hogy lehetne a legoptimálisabb megoldást
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megtalálni. Az egyik oldala valóban az a dolognak, hogy nem lehet kockáztatni azt, hogy
kikerüljön az önkormányzat kezéből ez az ingatlan. Ezt az ingatlant mindenképp tovább kell
használnia az önkormányzatnak. A másik az, hogy lehetne az iskola érdekeit mégiscsak szem
előtt tartani. Ebben az ingatlanban történik a nyelvi oktatás és a speciális nevelési igényű
gyermekek foglalkoztatása. Nem nagyon látszik, hogy hol tudnák ezeket a kiemelt feladatokat
máshol megvalósítani. A bizottsági ülésnek ezt a részét azzal zárták, hogy bírják a
Polgármester úr és a Jegyző asszony ígéretét arra, hogy a lehetséges mozgástérben mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy valameddig tudja ezt az ingatlant használni az iskola.
Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
A bizottsági ülésen már akkor nem tudott részt venni, amikor ez az előterjesztés tárgyalásra
került, ezért ennek az információnak nem volt birtokában. Ha valóban van szóbeli ígéret arra,
hogy az iskola meg tudja oldani a nyelvi oktatást és a speciális igényű tanulók oktatását,
akkor befogadható számára. Ez a határozati javaslat azt mondja ki, hogy abban döntenek,
óvodai célra fogják használni. Effektíve nemcsak a lehetőség megvizsgálása, hanem egy
döntés is már.
Eredetileg úgy gondolta, hogy nem tudja megszavazni ezt a határozati javaslatot, de a
következő másodpercekben átgondolja, ha van szóbeli ígéret rá. Nem teljesen világos
számára, hogy miért veszélyeztetné ennek az ingatlannak a tulajdonjogát az a döntésük, ha az
iskolához kötődő nyelvi alapítvány használatába adnák. Miért lenne veszélyben? Érti az
aggodalmat, hogy az állam elviheti. A múltkori döntésükkel rendezték, hogy ez ebben a
formában az ő tulajdonuk. Ettől függetlenül, ha odaadják egy alapítványnak használatra,
akkor nem igazán látja azt, hogy az állam elvihetné ezt az épületet.
Ha kap erre egy megnyugtató választ, akkor azt megköszöni.
Gyovai István polgármester:
Kérdésnek tűnt számára, amire a Jegyző asszony fog válaszolni.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Parlament honlapján megtalálható a köznevelésről szóló törvény tervezete. Minden olyan
ingatlan, illetve ahhoz kapcsolódó ingóság, ami az oktatással kapcsolatos lesz, az állami
ingyenes használatba fog kerülni. Az önkormányzatnak ezeknek az ingatlanoknak a
működtetését kell biztosítania.
Tavaly decemberben a képviselő-testület már döntött. Az akkori igazgatónő úgy nyilatkozott,
hogy az oktatás más módon is megoldható. Ezért döntött már akkor a képviselő-testület, hogy
ezt az ingatlant kivonja és az alapító okiratából ki is került az intézménynek a Szabadság tér
5. A tanév végéig kötöttek egy megállapodást, ami alapján tovább használhatta. Ez a
használat szűnt volna meg, amikor az iskola részéről az az igény merült fel, hogy mégsem
tudja megoldani, ezért maradjon december 31-ig. Ha december 31-én ez oktatással
összefüggő tevékenységet kiszolgáló intézmény, akkor a jelenlegi szabályozások szerint nagy
valószínűséggel továbbra is az fog maradni.
Az önkormányzatnak a jövőre nézve azt is mérlegelnie kell, hol fogja 3 éves kortól kötelező
óvodai ellátásban részesíteni a gyerekeket. Meg fog növekedni az óvodások létszáma. Ez is
egy olyan feladata az önkormányzatnak, amit a jövőre nézve meg kell oldani. Ezért született
az a megoldás, hogy valamilyen módon december 31-ig ezt a fogja oktatást az iskola felé
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biztosítani fogja az önkormányzat. Megpróbálnak olyan megoldást találni, ami alapján nem
kerül ki az önkormányzat használatából ez az ingatlan.
Váradi Krisztián képviselő:
Köszöni Jegyző asszony válaszát. Érti a választ, de benne az merült fel, hogy ez is mutatja,
mennyire rossz döntés volt az, amit csinál az állam, hogy államosítja az általános iskolákat és
itt hagyja náluk az óvodákat. Ez egy jó példája annak, hogy csinálnak érdekellentéteket egy
olyan városban, ahol eddig ez a rendszer hibátlanul működött. Most azért kell az iskolát
„kirúgni” egy épületből, mert ellenkező esetben viszi az állam. Érti, hogy anyagilag nekik ez
érdekük, de így kitolnak egy általános iskolával. Egy ilyen, hibátlanul működő rendszerben a
városban a Kormány ezzel a döntésével ilyen érdekellentéteket alakított ki. Nem tudja, hogy
hány ilyen lesz még. Továbbra is azt mondja, hogy nem jó, hogy az oktatási rendszert ilyen
szinten felborította a kormányzat.
Gyovai István polgármester:
A vitát lezárja. A Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan sorsa nem lehet kérdéses. A következő
2 éven belül az óvodai kapacitást az önkormányzatnak emelnie kell. Véleménye szerint vajmi
kevés lehetőségük van arra, hogy új intézmények, épületek létesítésével foglalkozzon az
önkormányzat. Elsősorban a meglévő és az erre a célra alkalmas ingatlanjait kell
felhasználni. Ez az ingatlan előzetes vizsgálatok alapján alkalmasnak tűnik erre a célra. A
kormányzati szándékok figyelembevételével kénytelen megtenni ezeket a lépéseket,
természetesen annak biztosításával, ahogy az elhangzott, hogy ebben az évben a nyelvoktatás
és egy egyéb tevékenységek helyet kapjanak.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 952
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.........................Tart.
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:49:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
3

80,00%
0,00%
20,00%

80,00%
0,00%
20,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

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

15

100.00%

160/2012. Kth.
A Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlan hasznosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szeptemberi
képviselő-testületi ülésig dolgozza ki a Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan óvodai célra
való hasznosításának tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 14:49:52

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal oktatási feladatok ellátására kötött
megállapodásokban szereplő ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások kezdeményezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezzel kapcsolatban az elmúlt év végén született döntésük. Akkor még a megyei
önkormányzatot kívánták megkeresni az ingatlanokkal kapcsolatban. Közben ezek átkerült a
megyei önkormányzattól a kormányhivatalhoz. A minőségi váltás következtében az elmúlt
néhány hétben jutottak abba a helyzetbe, amikor ennek a lehetősége megnyílt. Ezekhez a
tárgyalásokhoz kérnek felhatalmazást a képviselő-testülettől.
Kérdések 14:50:48
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 953
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.jún.:28 14:51:04
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%

161/2012. Kth.
Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzattal
oktatási
feladatok
ellátására
megállapodásokban szereplő ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások kezdeményezése

kötött

Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzattal oktatási feladatok ellátására kötött megállapodásokban szereplő
ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások kezdeményezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető általa:
Minda László Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezető
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 14:51:10

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit
Kft. átalakítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Meglehetősen tágan fogalmaz ez a bizottsági határozat, ugyanúgy ahogy az eredeti határozati
javaslat is. Úgy értékeli, amikor végre itt egy helyzet, amikor az önkormányzat és a képviselőtestület szándéka egybehangzónak látszik arra vonatkozóan, hogy a közművelődési kft.
útalakításra kerüljön.
Kérdések 14:52:24
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Az előterjesztő ezt az előterjesztés részeként kezeli?
Gyovai István polgármester:
Elfelejtette mondani. A bizottsági javaslatot természetesen határozati javaslatként kezeli.
Hozzászólások
Nagy Péter képviselő:
Eleve nem ért egyet az előterjesztéssel, mert nincs szinkronban a város Intézkedési Tervével.
Egyfajta szerkezeti átalakításra van szükség. Korábban elindult ilyen irányba egy szándék,
amit dr. Skribanek Zoltán képviselőtársa terjesztett elő. Igazi változást az hozna. Maga is azt
mondja, hogy változást kell eszközölni, mert azt a fajta káoszt és fejetlenséget fel kell
számolni, ami ott van. Legutóbb olyan jutott a tudomására, hogy az általuk megbízott
felügyelő bizottság tagjainak nem fizetik ki a tiszteletdíjukat. Pontosabban egyeseknek
kifizetik, másoknak nem. Ez egy nonszensz állapot. Ilyen van a Halasmédia Np. Kft. esetében
is. Előterjesztéssel fog ez ügyben élni. A maga részéről azzal ért egyet, ami a korábbi
előterjesztés volt. Ilyen irányba kell inkább elmenni.
Ha az lesz a döntés, hogy kidolgozásra kerülnek a különféle variációk, akkor azokat át kell
tekinteni. Valójában hathatós változás csak akkor történne, ha szerkezeti átalakításokat
végeznének.
Gyovai István polgármester:
Ez az előterjesztés arról szól, hogy szerkezeti átalakítások történjenek. Úgy gondolja, hogy a
Képviselő úr nem elég figyelmesen olvasta el az előterjesztést.
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Kéri a Kft. vezetését, hogy egyesek számára a tiszteletdíjat fizessék ki, a kettesek ezek szerint
megkapták.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 954
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:55:07
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%

162/2012. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. átalakítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft.
átszervezésének lehetséges módozatait a gazdasági és szakmai előnyök figyelembe vételével
vizsgálja meg és terjessze be a 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Dr. Ferenczi Mária jegyző
17 Új napirendi pont 14:55:15

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon
meghatározott lakbéren történő bérbeadásra
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Az Intézkedési Tervre hivatkozna ő is. Ott két fontos dolog elhangzott. Az egyik az
ingatlanbevételek növelése, a másik az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének
rendezése és lehetséges növelése. Ezzel kapcsolatban már többféle intézkedést tettek, többek
között módosították a lakásrendeletet. Ez az előterjesztés is ennek a folyamatnak a része.
Arról van szó, hogy korábban nem volt ilyen kategória, hogy költségalapú, vagy piaci alapú
lakbér. Ezt most már a rendeletük lehetővé teszi. Úgy gondolták, hogy egyelőre nem a
rendelet módosításával határolják el az ingatlanmennyiséget erre a két részre, hanem
megpróbálnak olyan ingatlanokat ebbe a folyamatba betenni ezzel az előterjesztéssel,
amelyek vélelmezésük szerint ebbe a kategóriába tartoznak. Kvázi meg akarnák szondáztatni
a lakosságot, hogy működik-e. Amennyiben ezt pozitívan zárul, akkor a rendeletüket ennek a
szellemében módosítanák. Kialakítanák a szociális bérlakás állományuk kereteit és
meghatároznák a költségalapúakat.
Kihasználva a nyilvánosságot, annyit szeretne mondani, hogy amennyiben pozitív döntés
születik, akkor a Halasi Városgazda Zrt. pályázatot indít el, aminek az a lényege, ha a
feltételeket valaki teljesíti, akkor képes lesz egy lakást elnyerni ezen a piaci minimáláron.
Nyilván az fog dönteni, hogy ki ajánl kedvezőbb árat. A következő héten és utána a
médiákban meg fogják jelentetni ezt az előterjesztést és bíznak benne, hogy sokan
jelentkeznek. Érdeklődés már volt. Minél többen érdeklődnek, annál jobban fog működni ez a
rendszer.
Kérdések 14:57:56
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 955
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Távol
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Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:58:16
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%

163/2012. Kth.
Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott
lakbéren történő bérbeadásra
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott
lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat:
SORSZÁM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LAKCIM

BOKANYI
D.U.12.I.5.
ERDEI
F.TER
4.A.FSZ.1.
ERDEI
F.TER
4.A.IV.13.
KOSSUTH
U.26.IV.10.
KURUC
V.T.23.II.9.
KURUC
V.T.40.IV.15.
PETOFI
S.U.8.

m2

SZOBASZÁM KOMFORT
-FOKOZAT

LAKSÁSOK
ÁLLAPOTA

2

Komfortos
Gázfűtéses
Komfortos
Gázfűtéses

EGYSZINTES,
TÉGLAÉP.
PANEL,
LAKÓTELEPI

54

2

Komfortos
Gázfűtéses

PANEL,
LAKÓTELEPI

65

2,5

54

2

62

1+2fél

52

1

Összkomfor
tos
Összkomfor
tos
Összkomfor
tos
Komfortos
Gázfűtéses

PANEL,
LAKÓTELEPI
PANEL,
LAKÓTELEPI
PANEL,
LAKÓTELEPI
FÖLDSZINTES,
RÉGI ÉPÜLET

32

1

54

50

Költség alapon
számolt lakbér
minimum
Ft/hó
10 300 Ft
14 400 Ft
12 400 Ft
17 000 Ft
17 300 Ft
16 200 Ft
13 900 Ft

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ESZE TAMÁS
LAKÓTELEP
II.ÉP.fsz.2.
ESZE T. LTP.
8.I.18
ESZE T. LTP.
8.II.27
ESZE T. LTP.
8.II.29
ESZE T.
LTP.8.FSZ.2.
ESZE T.
LTP.8.FSZ.6.

32

1

45

2

44

1+2fél

44

2

59

2

52

2

Komfortos
Gázfűtéses

PANEL,
LAKOTELEPI

Komfortos
Gázfűtéses
Komfortos
Gázfűtéses
Komfortos
Gázfűtéses
Komfortos
Gázfűtéses
Komfortos
Gázfűtéses

TÉGLA,
EMELETES
TÉGLA,
EMELETES
TÉGLA,
EMELETES
TÉGLA,
EMELETES
TÉGLA,
EMELETES

13 600 Ft
19 200 Ft
19 000 Ft
19 000 Ft
25 100 Ft
22 100 Ft

2.A pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 14:58:27

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasvíz Kft. üzletrész eladása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Új változat van az asztalukon, ami azt jelenti, hogy a Halasvíz Kft.-n belül egy település a
saját üzletrészéből 200.000 Ft értékű üzletrészt bocsát eladásra két konkrét másik testület
számára, akik a vételi hajlandóságukat már bejelentették.
Kérdések 14:59:18
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 956
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.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 14:59:34
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%

164/2012. Kth.
A Halasvíz Kft. üzletrész eladása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni Rém
Községi Önkormányzat 200.000,-Ft névértékű üzletrészének elővásárlási jogával,
elsőbbségi jogának gyakorlásával.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Halasvíz Kft taggyűlésén is az 1. pont szerinti megfelelő döntést
képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezetője Kőrösi út 27.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
19 Új napirendi pont 14:59:42

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: EU Önerő Alap pályázat benyújtása a KEOP 1.1.1/2f/09-11-2011-0004
azonosító számú, „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló
rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című
projekt II. forduló önerő támogatására
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:00:17
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 957
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.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:00:33
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%
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165/2012. Kth.
EU Önerő Alap pályázat benyújtása a KEOP 1.1.1/2f/09-11-2011-0004 azonosító számú,
„Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II.
forduló önerő támogatására
Határozat
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására
szolgáló
rendszer
kialakítása
a
Homokhátsági
Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című II. fordulós pályázat megvalósításához szükséges
önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot nyújtson be.
2.)A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:
Megnevezés: Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló
rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben II.
forduló
Azonosító száma:
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
Összköltsége:
3.440.033.840,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül):
927.223.660,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén):
463.611.830,-Ft
Saját forrás biztosításának módja:
koncessziós díj
Pénzügyi ütemezés:
melléklet szerint
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
20 Új napirendi pont 15:00:42

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás
éves tevékenységéről szóló beszámolója
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések 15:01:06
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Jól döntött a város akkor, amikor ezt a buszjáratot elindította, illetve úgy gondolta, hogy
szükség van a város lakosságának egy ilyen helyi járatra. Azóta is maradéktalanul teszi a
dolgát. Véleménye szerint minden olyan dolognál, ami nekik probléma, az a busztársaságnál
nem az. Bármikor kérték, akár a rendezvényeik kapcsán, hogy egy minimális viteldíjért ki
tudnák-e szállítani a városközpontból a Sóstó felé azokat, akik azon a rendezvényen is részt
szeretnének venni, ezt felajánlásképp ingyen tette. Bármikor, amikor jelzés érkezett, hogy
valamilyen módosítást szeretnének az útvonalban, vagy a megállóban és leültek tárgyalni a
cég vezetőjével, erre is hajlandó volt.
Úgy gondolja, hogyha továbbra is így teszi a dolgát, akkor kellő együttműködéssel csak
dicsérhetik.
Gyovai István polgármester:
Sajnos ez a hosszú távú együttműködés éppen a cég bejelentése alapján rövidesen véget ér.
Bíznak abban, vagyis biztosak benne, hogy valamilyen megoldással ez a szolgáltatás
továbbra is működni fog a városban.
Egy helyesbítést hozzátenne a beszámolóhoz. Valahol az utolsó mondatában szerepel az, hogy
a 150 éves Sóstói Csárda ünnepségével kapcsolatban végeztek a város számára ingyenes
szállítási szolgáltatást. Ez nem a születésnappal volt kapcsolatos, hanem a gyermeknappal,
amit itt is köszönnek, ahogy sok más ingyenes, vagy kedvezményes szolgáltatást is.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 958
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.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:03:32
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%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

166/2012. Kth.
A Szarvas Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás éves tevékenységéről
szóló beszámolója
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Szarvas
Kft. kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2011. évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Szarvas Kft. 6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 112.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

21 Új napirendi pont 15:03:40
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés felmondása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ahogy már utalt rá, a Szarvas Kft. bejelentette, hogy rövidesen befejezi a tevékenységét. Ezzel
kapcsolatban rögzíti a különböző teendőket az önkormányzat számára ez az előterjesztés. A
határozati javaslat tartalmazza a konkrét lépéseket, amelyek várhatóan október 1-jére
legkésőbb meghozzák az eredményt. Szeptember 31-ig a Szarvas Kft. végzi ezt a szolgáltatási
tevékenységet.
Kérdések 15:04:33
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 959
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.........................Távol
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:04:50
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%

167/2012. Kth.
Buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés felmondása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, jóváhagyólag elfogadja a
Szarvas Kft.-vel 2007. november 27-én kötött Közszolgáltatási Szerződés felmondását kikötve
a Közszolgáltatási Szerződés X. pont 4. bekezdésében rögzített 2012. szeptember 30-i
határnapot.
2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás folyamatos
biztosítása érdekében úgy határoz, hogy 2012. október 1. napjától 2012. december 31.
napjáig a 2012. július 1-jével hatályba lépő, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. törvény 24. §-ban foglalt felhatalmazás alapján közvetlenül bíz meg egy általa
kiválasztott szolgáltatót a közszolgáltatási feladatok ellátásával azzal, hogy felhatalmazza
Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy folytassa le az átmeneti időszakra vonatkozó, a
szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos eljárást, valamint készítse elő a 2013. január 1.

57

napjától kezdődő tervezett közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges, jogszabályi
előírásoknak megfelelő pályázati felhívás és dokumentáció anyagát.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Szarvas Kft. 6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 112.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
22 Új napirendi pont 15:04:58

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „Kiskunhalas Írisz domb és környéke” helyi jelentőségű védett természeti
terület védettségi státusz előkészítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:05:26
Halász Balázs képviselő:
Hány magánterület és az önkormányzatnak mekkora területe van ebben a 40 hektár kijelölt
területben?
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Lényegében ez a felhatalmazás az előkészítő munkálatok megkezdésére és lefolytatására szól
a határozati javaslat. Ezek tekintetében kerülnek meghatározásra a helyrajzi számok mind a
magán, mind az önkormányzati, illetve állami tulajdonú ingatlanok tekintetében. Pontos
számot nem tud most mondani, hogy milyen százalékos arányban vannak benne magán-,
illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok a közel 40 hektáros területrészben.
Hozzászólások

Halász Balázs képviselő:
Ez a Hatöles úttól balra eső rész, ahogy elhagyják a horgásztavakat. Ott bent van valóban
egy parlagon heverő terület. Azért lett volna kíváncsi, hogy tulajdonjogilag hogy néz ki ez a
nagy darab terület, ami ki van jelölve. Egy eléggé kis hányada ennek az, ahol a
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természetkedvelők, Ternyák Jenő fotós megtalálta ezeket a védendő növényeket és sok más
egyéb fajt. Ő is azt mondja, mint környezetkedvelő és természetvédő, hogy mentsék meg az
értékeiket. Sok millió forintról szól az anyag, hogy milyen értékek vannak itt. Tudják azt, hogy
nagyon sok magánterületen, ahol az árvalányhaj elszaporodott, vagy egyéb más növény, ami
védett és olyan pályázati lehetőség adódott, hogy az illető arra gondolt, hogy ezt betelepíti
erdővel, vagy bodzaültetvénnyel, akkor feltárcsázta és komoly bírságnak nézett elébe, ahogy
erről a bizottsági ülésen is hallhattak. Nagyon furcsának tartja. Egyszerű ember szeretne
megélni abból a földből, amit birtokol. Ha ez ennyire védendő, akkor az állam kicsit nyúljon a
zsebébe és bérelje az illetőtől ezt a magánterületet, vagy sajátítsa ki, akkor valamennyire
kárpótolva lesz. Az, hogy a magánterületén nem végezhet olyan munkálatokat, amit egyébként
szeretne, mert családi gazdaságot, vagy valami mást akar ott, azt kicsit furcsának találja.
Tudják, hogy ez egy előkészítő anyag, nagyon sok munkája lesz az osztálynak, amire ez ide
kerül. Ismerve ezt a területet, azt mondja, hogy komolyan körbe kell járni, hogy ezek az illetők
meg akarnak szabadulni ettől, vagy azt mondják, hogy valóban értéket képvisel az, ami ott
van és valamilyen juttatásban részesüljenek.
Váradi Krisztián képviselő:
Maximálisan egyetért az előtte szóló Halász Balázs képviselőtársával. Bizottsági ülésen ő is
megfogalmazta ilyen típusú aggályait. Azért szavazta meg és azért fogja a testületen is
megszavazni, mert nem arról döntenek, hogy ez így van, hanem megvizsgálják ennek a
lehetőségét. Itt az a nehéz helyzet és az a kettősség jellemzi, hogy ő is természetvédőnek tartja
magát, ahol lehet védjék meg a természetet, de azzal egyet kell értenie, hogy nem lehet úgy
megvédeni a természetet, hogy emberek megélhetését veszélyeztetik, vagy adott esetben
komoly pályázati lehetőségektől esnek el. Elhangzott példaként az, ami a most kezdődő
fúrással kapcsolatos; hogy Kiskunhalas közigazgatási területén azért nem lehet fúrásokat
végezni, mert Natura2000-es védettséget élvező terület. Azzal sem ért egyet, hogy minden
fűszálat védjenek meg, mert akkor pénztől eshetnek el. Mind magánszemélyek, mind
vállalkozások megélhetését is veszélyeztethetik. Ha az derül ki, hogy olyan egység alakul ki,
hogy az ott lévő tulajdonosoknak sem okoz hátrányt, akkor a későbbiekben is tudja támogatni.
Most a szándékot támogatja, vizsgálják meg, nézzék meg. Erre mindenképpen nagyon komoly
figyelmet kell fordítani, hogy kiket hogyan érint.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
Soltészt Gergely környezetvédelmi referens:
Maga a határozati javaslat egy előkészítésre való felhatalmazás. Az előkészítés során az az
elsődleges, hogy megkeressék azokat az ingatlantulajdonosokat, amelyek a védett területen
gazdálkodnak, illetve ott helyezkedik el az ő ingatlanuk. A jövőbeni kezelési feltételeknek
megfelelően egyértelműen ismertetik azokat a feltételeket, amit egy ilyen védettségi státusz
kialakítása az esetleges magáningatlan tulajdonosokra róhat. A természetvédelmi törvény
szerinti korábbi közcélú tevékenységet, termelési tevékenységet, ami nem ellentétes a
természetvédelmi célokkal, azt folytathatják a gazdálkodók. A kezelési előírások között
szereplő dolgokat kell betartani.
Azt tudni kell még a területről, hogy egy viszonylag eredeti állapotában megőrzött
gyepterület. Viszonylag kisebb az intenzív mezőgazdasági művelés aránya és ezt hasonlóképp
meg lehet tartani. Ha valakinek van gyepterülete ezen a területen, ez is majd a kezelési
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tervben kerül majd rögzítésre. A megfelelő gazdálkodási módokra akár támogatást is lehet
igényelni hazai, illetve uniós forrásokból az extenzív gazdálkodások fenntartására, illetve
finanszírozására, a termeléskiesés fedezésére.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy mindenki elfogadta azt, hogy elkezdik előkészíteni ezt a tevékenységet. A
határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 960
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................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:12:07
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%

168/2012. Kth.
Kiskunhalas Írisz domb és környéke” helyi jelentőségű védett természeti terület védettségi
státusz előkészítése
Határozat
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvényben foglaltak szerint, a biológiai sokféleség megőrzése céljából
kezdeményezi a mellékelt térkép szerinti, a „Kiskunhalas Írisz domb és környéke” terület
termő-és élőhelyeinek védelme érdekében annak helyi jelentőségű védett természeti területté
nyilvánítását.
2.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István
polgármestert és Dr. Ferenci Mária jegyzőt, a fentebbi cél elérése érdekében a természet

60

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatásához
szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi referens

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
23 Új napirendi pont 15:12:16

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend
tárgya:
„A
Csipke-városközpont
megújítása-Kiskunhalas
akcióterületének fejlesztése” című DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0007 jelű
kapcsolatos képviselői feladat ellátása

belvárosi
projekttel

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Annyi kiegészítése van, amit már a bizottsági ülésen is kért, hogy az általa aláírt, végleges
verzió kerüljön a testületi ülésre és még mindig az általa alá nem írt, egy korábbi verzió van
fent. Kénytelen egy-két kiigazítást tenni, hogy elérjenek oda, ahova szeretett volna. Az
általános rész második bekezdésének közepe táján indul a mondat. Onnan kikerül az a
szókapcsolat, hogy meghívás alapján, viszont bekerül még egy tagmondat. Úgy nézne ki a
mondatrész, hogy a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken, helyszíni ellenőrzéseken történő
részvétele, jogosult betekinteni a munkák dokumentumaiba, egyeztetés összehívását
kezdeményezheti. A határozati javaslat annyiban módosulna, hogy az 1. pont első mondata
nem változik. Onnan, hogy feladata a projekt megvalósítása során a projekttel kapcsolatos
megbeszéléseken koordinációkon, helyszíni ellenőrzéseken történő részvétel, egyeztetés
összehívását kezdeményezheti, jogosult betekinteni a munkák dokumentumaiba. Feladatát a
polgármesterrel együttműködve látja el, melyről a képviselő-testületnek rendszeresen
beszámol. A megbízás 2012. július 1-jétől a munkák műszaki átadásáig tart.
A 2. pont az rendben van, a határidő pedig 2012. július 1.
Ezekkel a kiegészítésekkel javasolja elfogadásra ezt az előterjesztést.
Gyovai István polgármester:
Tudomása szerint a legutolsó aláírt változat szerepel a kiküldött anyagban. Ehhez képest a
Képviselő úr javaslatát módosító indítványként tárgyalják most, amihez Jegyző asszony kíván
szólni.
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Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Amikor dr. Skribanek Zoltán képviselőtől legelőször megkapták az előterjesztést, abban
valóban szerepelt ilyen jellegű feladat is. Akkor is tájékoztatta a Képviselő urat, hogy
hatáskört, olyan jellegű feladatot nem lehet átruházni képviselőre. Önkormányzati feladatot a
polgármester, illetve a hivatal láthat el. Ekkor került megfogalmazásra a határozati javaslat,
amivel dr. Skribanek Zoltán képviselő egyet is értett. A bizottsági ülésen került megint vissza,
hogy egyeztetés összehívását kezdeményezheti. Ez már egy olyan feladat, ami nem az Ötv.
szerinti lehetősége egy képviselőnek. A konkrét ügyintézésbe, vagy az ügyfolyamatokba ilyen
jellegű feladatot nem adhat a képviselő-testület, mert ez olyan hatáskör átruházás, ami csak a
polgármestert érintheti. Ennek áthidalására javasolná, ha ezt a mondatot meg lehetne úgy
fogalmazni, hogy a polgármesternél szükség esetén egyeztetés összehívását kezdeményezheti.
Akkor már ott van az a lehetősége, hogy ezt a feladatot a polgármester, vagy a hivatal, aki a
végrehajtó, láthatja el. Akkor talán fel is oldódhatna ez a probléma. Mindenféle szerződés
ezzel kapcsolatosan már aláírásra került. A munkálatokkal kapcsolatban a projektkezelési
szabályzatukban is benne van, hogy kinek mi a feladata. Az Ötv. szerint megbízás alapján
képviselheti a képviselő-testületet a képviselő. Ha ezzel kapcsolatban vannak kiadásai, akkor
a polgármester aláírásával ebben is részesülhet. Ezt törvény szabályozza. Az, hogy maga a
képviselő a napi folyamatokba így belekapcsolódhasson, a egy hatáskör, vagy feladat
átruházás. Ha egyetért a Képviselő úr azzal, hogy a polgármesternél szükség esetén
egyeztetés összehívását kezdeményezheti, akkor így már a szabályoknak megfelelően
alakulhat.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy gondolja, hogy rendben van az egy szó bekerülése, a lényegen nem is igazán változtat.
Nem volt a szándék más, csak a segítség.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr elfogadta a Jegyző asszony észrevételét, ezek után ő befogadja a módosítását.
Pajor Kálmán képviselő:
Bejelenti érintettségét a szavazásnál.
Gyovai István polgármester:
Elnézést kér, nem ő fogadta be a módosító indítványt, hanem az előterjesztő, dr. Skribanek
Zoltán képviselő. Ilyen értelemben szavaztatja meg a képviselő-testülettel, hogy elfogadják-e
a határozati javaslatot.
No: 961
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Távol
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Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:18:49
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
0

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

73,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

11

100.00%

73,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
4

0,00%
26,67%

15

100.00%

169/2012. Kth.
A „Csipke-városközpont megújítása-Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése” című
DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0007 jelű projekttel kapcsolatos képviselői feladat ellátása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Pajor Kálmán
képviselőt, a „Csipke–városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi
akcióterületének fejlesztése” című DAOP- 5.1.2/A-09-1f-2010-0007 jelű projekt
előkészítésének, lebonyolításának felügyeletével. Feladata a projekt megvalósítása
során a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken, koordinációkon, helyszíni
ellenőrzéseken történő részvétel. A polgármesternél szükség esetén egyeztetés
összehívását kezdeményezheti, jogosult betekinteni a munkák dokumentumaiba.
Feladatát a polgármesterrel együttműködve látja el, melyről a képviselő-testületnek
rendszeresen beszámol. A megbízás 2012. július 1-től, a munkák műszaki átadásáig
tart.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
62/2012.Kth számú határozatának 4. pontját.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő
Pajor Kálmán képviselő
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Gyovai István polgármester:
Egyre kevesebben vannak képviselő-testületi tagok, nem tudja, hogy a képviselők merrefelé
sétálnak.
24 Új napirendi pont 15:19:04
24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Állami tulajdonú utak felajánlása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:19:24
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 962
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:19:39
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

80,00%
0,00%
0,00%

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%
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170/2012. Kth.
Állami tulajdonú utak felajánlása
Határozat
A Képviselő-testület nem kívánja tulajdonba venni a 0846/106 és a 0846/172 hrsz. alatti út
művelési ágú, állami tulajdonú ingatlanokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

általa: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 15:19:47

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Szilády Á. u. 4. szám alatti ingatlanok értékesítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:20:00
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 963
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Távol
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:20:13
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

80,00%
0,00%
0,00%

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

171/2012. Kth.
Szilády Áron u. 4. szám alatti ingatlanok értékesítése
Határozat
1. A Képviselő-testület árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, Szilády
Áron utca 4. fsz. 7. szám, 2242/A/7 hrsz alatti ingatlant. Az induló árat értékbecslés alapján
2.340.000.- Ft-ban határozza meg.
2. A Képviselő-testület árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, Szilády
Áron utca 4. fsz. 12. szám, 2242/A/12 hrsz alatti ingatlant. Az induló árat értékbecslés
alapján 4.750.000.- Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 15:20:19

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 40926/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:20:36
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Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Felvetette a bizottságon is és itt is megismétli, hogyha a jövőben önkormányzati területeket
értékesíteni akarnak, főleg ha termőterületekről van szó, meg kellene vizsgálni, hogy nem
tudja-e hasznosítani valamilyen formában az önkormányzat. Már felvetette korábban is, hogy
azon családoknak, akik önálló gazdálkodásra képtelenek, esetleg valamiféle szakmai
segítséggel az élelmiszer önellátásukat valamilyen szinten el kellene kezdeni megszervezni.
Ezzel több családon lehetne segíteni. Meg kellene vizsgálni azt, hogy az önkormányzatnak
vannak-e olyan termőterületei, amelyek erre alkalmasak.
Tudja, hogy ezt már vizsgálták, vagy kezdték és szétszórt területek vannak, apró kis parcellák,
de ez sem lehet akadálya annak, hogy valamiféle szervezési munka elkezdődjön. A jövőben azt
kéri, ha ilyen előterjesztés kerül a testület elé, akkor azt mindenképpen vizsgálják meg, hogy
termőterület-e és valamiféle szervezés elindulhatna-e rajta.
Halász Balázs képviselő:
Ritkán ért egyet Pajor Kálmán képviselővel, de most igen. Van a Halasi Városgazda Zrt.-nek,
mint vagyonkezelőnek egy listája azokról az önkormányzati ingatlanokról, amelyeket
hasznosítani kíván és amelyeket nem. Az anyag, ami előttük van, arra vonatkozik, hogy el
kívánják adni. Nem tudja, hogy ez a terület benne van-e ebben a listában, amit nem kíván az
önkormányzat értékesíteni. Volt már olyan megkeresés a Felsőöregszőlőkben lévő területről,
ami nagyobb és útra ért ki a vége. Mégis úgy döntött az akkori vezetés, hogy egyenlőre nem
kívánja értékesíteni.
Azt kéri a városvezetéstől és a Halasi Városgazda Zrt.-től, hogy ezt a listát vegyék elő és
vizsgálják felül mi az amivel tudnak kezdeni valamit és mit adjanak el inkább. Adják oda
annak, aki ott vett azért tanyát, hogy az önkormányzattól majd esetleg megveszi azt a darab
területet és így egy nagyobb területtel jobban tudna gazdálkodni, illetve értékeket előállítani.
Nem késtek el vele, hiszen különböző pályázati lehetőségek vannak. Megszabja azt, hogy
mekkora területek kellenek ahhoz, ha erdőt, vagy bármilyen kultúrát akarnak telepíteni. A
tanyás területeken megszabja azt, hogy mikor építhet oda lakóingatlant, mekkora
négyzetméter kell ahhoz. Sokan ezért vásárolnak külterületen olyan területet, ahol bővítésre
van lehetőség. Ennek ne szabjanak gátat, ha az önkormányzatnak van ott egy 300-400 öl
területe. Azzal segítik a családot és adják oda neki.
Pajor Kálmán képviselő:
Hozzá szeretné fűzni, hogy a külterületen élők életminőségét javító társaságban ő is részt
vesz. Már az első ülésen is javasolta, hogy vegye be a feladatai közé ez a társulat ennek a
kérdésnek a vizsgálatát is. Véleménye szerint a Városgazda Zrt. kimutatásával közösen
megoldható, hogy valamilyen javaslat szülessen és elinduljon ezzel kapcsolatban.
Gyovai István polgármester:
Ennél az ingatlannál mindenképp szempontként kezelte azt, amikor első alkalommal beszéltek
róla, hogy egy legelőről van szó. Lehet, hogy a munkacsoport épp azzal foglalkozik, hogy az
önkormányzat állattartással is foglalkozzon. Véleménye szerint egy 5600 m2 eléggé
korlátozott lehetőségeket hordoz magában. Ilyen értelemben került a képviselő-testület elé.
Ettől függetlenül a gondolatot jónak találja és bízik benne, hogy a munkacsoport anyagában
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ez is benne fog szerepelni. Akár az, amit Halász Balázs képviselő úr említett, hogy a
birtokukban lévő ingatlanok egyfajta értékelését végezzék el, hogy mire tudják felhasználni. A
következő hónapokban, illetve a szeptemberi testületi ülésen ezzel a kérdéssel foglakoznak.
Most egyetlen konkrét ingatlan sorsáról fog dönteni a képviselő-testület. A határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 964
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...........................Távol
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.jún.:28 15:26:51
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%

172/2012. Kth.
A 40926/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület a Kiskunhalas 40926/2 hrsz alatti ingatlant értékesítésre jelöli ki Maczkó
Győző, Kiskunhalas, Harangos tér 6. sz. alatti lakos részére. Az eladási árat a Képviselőtestület 300.000.- Ft-ban határozza meg. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és és
amennyiben jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter főépítész
Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1-3. általa: kérelmezők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
27 Új napirendi pont 15:27:00

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás ingatlan résztulajdon eladásához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezzel a kérdéssel bizottságok nem foglalkoztak, mert most került a képviselő-testület elé.
Tóth Péter főépítész:
Azért került ez osztós anyagként a testület elé, amire röviden utaltak is az előterjesztésben,
mert elővásárlási joguk gyakorlására 8 nap áll rendelkezésre. Abban az esetben is, ha ezzel
nem kíván élni a képviselő-testület, akkor is 8 napon belül nyilatkozhat erre vonatkozóan.
Most éppen az a szerencsés helyzet adódott, hogy éppen befért a képviselő-testületi ülésre így
osztós anyagként.
Röviden ismertetné csak a területet, hiszen erre a bizottsági ülésen nem volt mód. A mellékelt
térképmásolatból is látszik, hogy zsebkendőnyi parcellák vannak egymás hegyén-hátán,
amelyek közül kettőről van szó, összesen 100 m2-nyi területrész értékben. Az előterjesztésben
utalt rá, hogy az a vevő, aki ezt a magántulajdonú ingatlanrészt megvásárolná, már korábban
jelezte, hogy az egész területre igényt tartana. Próbálkozik ennek a megszerzésével. Az itt-ott
elszórtan lévő önkormányzati területeket is meg kívánja vásárolni. Ha erre vonatkozóan
vásárlási szándékot jelent be, az természetesen a képviselő-testület elé fog kerülni. Kiemelte a
reménybeli vevő, hogy a terület összevonását követően azt a fajta természeti értéket, amit ez a
terület jelenleg képvisel, a továbbiakban is fenn kívánja tartani, ami az önkormányzat
számára mindenképp pozitív.
Kérdések 15:28:56

Pajor Kálmán képviselő:
Mire használja az önkormányzat ezt a kis területét? A térképről kiderül, hogy az aránylag jó
minőségű termőföld. Gyepnek is jó minőségű lehet, mert mély fekvésű. Ha nem használja
semmire az önkormányzat, csak esetleg bérbeadja, az is hasznosítás. Nem lenne-e célszerű
mégis az elővásárlással élni, ha hasznosítható?
Tóth Péter főépítész:
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A terület méreténél és elhelyezkedésénél fogva is az önkormányzat számára nem
hasznosítható. Az összes területet egybe véve képezne majd valamikor értéket. A közvetlenül
határos sarki ingatlan kimondottan vízállásos terület. Majdnem mocsárnak is mondható,
nagy nyárfák nőnek benne. Alatta nádas alakult ki és az év elég nagy időszakában víz is áll
benne. Nádas, legelős, vizenyős területről van szó, ami kaszáláson, legeltetésen kívül másra
aligha használható. Azt gondolja, hogy az önkormányzat az értékesítésen kívül más módon
nem nagyon tudja hasznosítani.
A reménybeli vevő állattartással foglalkozik és legeltetésre hasznosítaná.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Erről beszéltek az előbb, hogy az ilyen csip-csup darabokat nem érdemes megtartani. Ha van
vevő, akkor adják el. Pajor Kálmán képviselő jól ismeri ezt a területet, mert képviselő ott. Ez
egy vízállásos rész, ahogy a Baky kastély útját elhagyják, jobb oldalról esik a kanyargós
részben. Szabaduljanak meg ezektől és tegyenek valakinek jót, aki ezt meg akarja venni.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 965
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...........................Távol
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Távol
Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:31:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
1

90,91%
0,00%
9,09%

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

Szavazott

11

100.00%

73,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
4

0,00%
26,67%

15

100.00%

70

173/2012. Kth.
Hozzájárulás ingatlan résztulajdon eladásához
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nem kíván élni a Kiskunhalas, 40443 hrsz alatti
ingatlan 3/6 tulajdoni hányadát és a 40444 hrsz alatti ingatlan 3/42 tulajdoni hányadát érintő
elővásárlási jogával.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Dr. Molnár Anikó ügyvéd Köztársaság u. 13.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
28 Új napirendi pont 15:31:49

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a helyi adó és/vagy gépjárműadó tartozással rendelkezők
nyilvánosságra hozataláról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A tájékoztató azért terjesztették a képviselő-testület elé, mert január 1-jétől lehetőséget ad a
jogszabály arra, hogy bizonyos összeghatárú helyi adó tartozással rendelkező
magánszemélyek, illetve vállalkozások nyilvánosságra kerülhessenek. Amit az adóhatóság
tervez, az a szeptember 15-vel befolyó, második féléves adót követően, októbertől élnének
ezzel a lehetőséggel. Az internetes honlapjukra meghatározott összeghatár feletti adósok
nevét, adatait, az adótartozás mértékét tennék fel és havonta aktualizálnák természetesen.
Gyovai István polgármester:
Tájékoztatóról van szó, amit a képviselő-testület kérdés és vita nélkül, szavazással fogad el.
Kiskunhalas városának több 100 millió Ft-os adókintlevősége van. Nem egyedi dologról van
szó. Az elmúlt év során több tízmillió forintot sikerült különleges eljárásokkal behajtani,
amelyek korábbi kintlevőségeket jelentettek.
Az Adócsoport munkatársai minden igyekezetük ellenére nem tudják olyan mértékben
behajtani, amennyire az kívánalom lenne. Egy eszköz az, hogy a tartozók listáját közzétegyék.
Az országban számos helyen éltek már ezzel a lehetőséggel. Ez a lehetőség sokak számára
egyfajta újabb pénzügyi lehetőséget jelentett. Egyes helyeken meglepően sok adótartozás
befolyt, egyszerűen a közzétételt követően.
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Építményadóban az összes adóhátralék 45 millió Ft, magánszemélyek kommunális adójában
közel 9 millió Ft, helyi iparűzési adóban közel 114 millió Ft, gépjárműadóban 75 millió Ft.
Hatalmas pénzekről van szó. Mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy ezek az
összegek befolyjanak az önkormányzathoz. Úgy gondolja, hogy nem kell részleteznie a város
pénzügyi helyzetét. Valóban mindent meg is fognak tenni annak érdekében, hogy ezek az
összegek befolyjanak.
Felhívják a lakosság és a vállalkozások figyelmét, amennyiben nem akarják saját magukat
látni azokon a hirdetményeken, amelyeken közzéteszik az adótartozásaikat, akkor a következő
hetekben, legkésőbb a nyár folyamán tegyenek eleget adófizetési kötelezettségüknek, fizessék
be a hátralékaikat.
A tájékoztató jóváhagyásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 966
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...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:36:38
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%

29 Új napirendi pont 15:36:44
29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: DAOP-2.1.1/J-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című
pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
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Ezzel a kérdéssel sem foglalkozott bizottság, az elmúlt napokban több alkalommal, több
helyszínen volt ezzel kapcsolatban tárgyalás. Egy részével már a nyilvánosság is
találkozhatott, amikor ezekről a halasmédia tudósított.
Kérdések 15:37:25
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Terveik szerint a Csipkeház korszerűvé tétele, illetve a
Polgármesteri Hivatal tornyának kilátóvá, illetve kiállítóhelységekké való fejlesztése a
pályázat tartalma. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 967
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
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<Minősített szavazás
Ideje:2012.jún.:28 15:38:05
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%

174/2012. Kth.
DAOP-2.1.1/J-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat benyújtása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő- testülete felhatalmazza a város Polgármesterét DAOP-2.1.1/J12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című. pályázat benyújtásához,
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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
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
30 Új napirendi pont 15:38:14

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Víziközmű-Társulat munkájáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ismét egy tájékoztatóról van szó, tehát kérdés és vita nélkül kell a testületnek elfogadnia.
Kis híján fél négynél tartanak és szünet nélkül folytatták ezt a testületi ülést, egyesek számára
szünettel.
Ezt a beszámolót a Víziközmű-Társulat készítette, vagyis általa Barta József stratégiai és
fejlesztési osztályvezető terjesztette be.
Kérdezi Vili Gábor képviselőt, aki ennek a társulásnak az elnöke, hogy kíván-e hozzátenni
néhány gondolatot.
Vili Gábor képviselő:
Most már a lakosság is látja, hogy beindultak a munkák. Tájékoztatásként szeretné itt is
elmondani, hogy a lakosság és a kivitelező közti összegkötő kapocs, az szerény személye. Ha
bármilyen csatornázással kapcsolatos problémájuk van, amit jelezni kell a kivitelező felé,
azzal keressék meg. A telefonszáma ismert, elérhető.
Olyan problémákról tud beszámolni, hogy a bekötések helyével, számával kapcsolatban, hogy
van ahol osztott ingatlanok vannak és gondok vannak a szomszédok között. Próbálnak olyan
lehetőséget előállítani, hogy mindenki megelégedésére legyen.
Előre is köszöni, hogy a lakosság próbálja türelemmel elviselni a kivitelezés munkálatainak
hátrányait. A kivitelező ígérete szerint és a gyakorlat is az, hogy lehetőleg amit reggel
felásnak, azt délutánra visszatemetik. Rendkívüli esetben maradnak nyitott árkok éjszakára.
Ha van kérdés, akkor szívesen válaszol.
Gyovai István polgármester:
Kérdésre most nincs lehetőség, mint már utalt rá. Köszöni a kivitelezők eddigi munkáját is és
természetesen a társulásét is. Egy korábbi taggyűlés alkalmával valamennyi szakértő azt
mondta, hogy az országban szinte egyedülálló az a tevékenység, amit ennél a társulásnál
végeznek. Lényegében csak dicséret hangzott el a munkájukkal kapcsolatban. Rengeteg
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problémáról van szó, amit az Elnök úrnak és a munkatársainak meg kell oldani.
A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 968
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...........................Távol
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.jún.:28 15:41:27
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%

31 Új napirendi pont 15:41:35
31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációs válaszadásnak egyetlen címzettje van, Jekő Attila képviselő, aki félidőben
eltávozott a testületi ülésről.
A következő testületi ülésre ismét behozzák. Ez a napirendi pont akkor rendben van.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 15:42:18
Jerémiás Béláné képviselő:
Amikor az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságban a szociális bérlakások bérlet
meghosszabbításáról van szó, mindig felvetődik, hogy az együttélés szabályait többen nem
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tartják be és az egymás felé történő megnyilvánulásuk is gondot jelent.
Tegnap délután Simon István szociálpolitikai osztályvezetővel, Rostás László KVCNÖ
elnökével, Kolompár Lászlóval és Unoka Mária közös képviselővel meggyőződtek erről. Az
együttélés szabályait egyesek valóban nem akarják betartani. Ennek a többiek szenvedő
alanyai. Ebben kérnének segítséget. A bizottságban is mindig felvetődik az, hogy a bérlakások
rendeltetésszerű használatát feltétlenül ellenőrizni kellene vagy a hivatal, vagy a Városgazda
Zrt. részéről.
Rostás László elmondta, hogy felvállalná ezt a dolgot. Ebben kéri a segítséget, hogy ez
megvalósuljon, mert nagyban megkönnyítené a helyzetet. Rostás László személye garancia,
mert jól ismeri az ott élő embereket. Ha ebben valamilyen előrelépés lenne, az nagy segítség
lenne nemcsak nekik, hanem az ott élőnek is, mert nagyon sokan szenvednek attól, ami ott
uralkodik.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 15:45:05
Hunyadi Péter képviselő:
A Kertész utcában a csatornázással kapcsolatos munkák után az utca ugyan helyre lett
állítva, de rendkívül porossá vált. A lakók kérik, hogy a korábbi zúzottköves, betömörödött
felület legyen helyreállítva.
A szennyvíztelep felé vezető, Félegyházi út szinte járhatatlanná vált a kátyúktól. A MOL,
illetve más cégek nehézgépjárművei nagyon tönkretették. Kérik a javítást, ha lehet, akkor
nemcsak a helységnévtábláig lenne jó erre megoldást találni, hanem azután is, a lakott és a
vállalkozások által használt részekig.
Egy javaslatot szeretne továbbítani. Tájékoztató tábla legyen elhelyezve a vasútállomáson,
vagy más alkalmas helyen az iparosokról, vállalkozásokról. Hasznos lenne ez a városba
érkezők részére, akiknek szükségük lenne szolgáltatásaikat igénybe venni.
Különálló interpelláció:3 Interpelláció 15:45:58
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A Tinódi utca belterületi része felől haladva, a Kopolyai úton áthaladva az egyik
ingatlantulajdonos információi szerint teljesen szabályosan és jogszerűen kitolta a kerítés
határát az út felé, amely ezáltal nagymértékben beszűkült.
Az interpellációja arra irányulna, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei
vizsgálják meg ezt a helyzetet, ugyanis félő, hogy egy tűzoltóautó, vagy mentő szükségessége
esetén a mentési munkálatok akadályokba ütköznének, mert annyira szűkké vált az út.

Gyovai István polgármester:
Ezzel a mai napi munkájukat befejezték. Köszöni a meglepően csöndes és hatékony munkát.
Ezúton szeretné felhívni a figyelmet, hogy várhatóan július hónap folyamán rendkívüli
testületi ülést fognak tartani elsősorban pályázatok benyújtásával kapcsolatban.
Ugyanakkor megragadja az alkalmat, hogy akinek lehetősége van rá, az éljen a nyári
szabadsággal és jó pihenést kíván mindannyiuk számára.
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Ülés befejezése 15:47:43

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Halász Balázs :)

(:Máté Lajos:)
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