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Kovács József
Kovács Gábor

Zrt.

Gyovai István polgármester:
Elkezdik a rendkívüli ülés nyílt ülését.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Halász Balázs képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.
A nyílt ülésnek ugyanaz a napirendi javaslata, mint volt a zárt ülésnek.
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
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NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Távhőszolgáltatással kapcsolatos döntések

Gyovai István
polgármester

1 Új napirendi pont 9:37:00
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Távhőszolgáltatással kapcsolatos döntések
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Nem szeretné feleslegesen szaporítani a szót, a képviselő-testület tagjai közel másfél órán
keresztül kaptak tájékoztatást az elmúlt két hét eseményeiről. A lakosság részéről jelenlévő
közös képviselők péntek délután, illetve azt megelőzően sok alkalommal kaptak tájékoztatást.
Nem akarja rabolni senki idejét. Azért minősítették nyílt üléssé, hogy a péntek délután látható
rendkívüli érdeklődés számára eleget tegyenek.
Röviden összefoglalná. Az elmúlt hét második felében a Halas-Távhő Kft. részéről előállt az a
helyzet, amikor úgy gondolták, hogy az önkormányzat távfűtéssel kapcsolatos ajánlatát
elfogadják. Ez alapvetően azt jelenti, hogy ajánlatot tettek a Halas-Távhő Kft. Halas-T Kft.ben lévő üzletrészének megvásárlására azért, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonba
kerüljön. Meghatározták azokat a feladatokat, amelyeket elvárnak a Halas-T Kft. részéről,
úgy mint a kintlevőségek engedményezése a Halas-T Kft. számára, a Halas-T Kft.
ügyvezetőjének megszabták azt a feladatot, hogy a Halas-Távhő Kft.-vel szembeni
követeléseket számlázzák, a Halas-Távhő Kft. részéről nyilatkozatot kaptak, hogy ezeket a
számlákat be fogja fogadni, illetve így érvényesíthetőek lesznek. A Halas-T Kft. részéről
előzetes tárgyalás keretében rögzítették azt is a gázszolgáltatóval, hogy a kintlevőségek
engedményezését követően a gázszolgáltató számára vállalja a gázszolgáltató követeléseinek
10 hónapon keresztül, egyenlő részletekben történő kiegyenlítését. A gázszolgáltató részéről
az elmúlt fél órában megérkezett az az ajánlat, amit szakértővel még nem nézettek át, de
alkalmat ad arra, hogy lényegesen kedvezőbb feltételekkel a Halas-T Kft. megállapodást
kössön a gázszolgáltatóval.
Nem tudja, hogy mit nem említett még. Természetesen az elmúlt két hétben sok alkalommal az
Energia Hivatal különböző szintű vezetőivel voltak tárgyalásban, annak érdekében, hogy a
szükséges engedélyeket az új felálláshoz megkapják, tehát a Halas-T Kft. termelői
engedélyének a módosítása van folyamatban pillanatnyilag, illetve a Városgazda Zrt.
szolgáltatói engedélyének a kibocsátása. Ezekről a befogadó nyilatkozatokat a múlt hét végén
megkapták. Várhatóan a következő egy hónap során meg lesznek ezek az engedélyek. Ez azt
jelenti, hogy szeptember 1-jétől mindenféle jogosítvánnyal felvértezve az említett társaság el
tudja kezdeni a szolgáltatói, illetve termelői tevékenységét. Mindezek hátterében, ahogy
elmondta, az egyik legfontosabb fegyvertény az, hogy az önkormányzat 100 %-os
tulajdonában tudja a távhőszolgáltatást ellátni.
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Kérdések 09:41:51
Gyovai István polgármester:
Hangsúlyozza, hogy az elmúlt másfél, de azt megelőzően több alkalommal tájékoztatást kapott
a képviselő-testület az ügyekről.
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Az elmúlt másfél órában nagyon sok kérdés merült fel. Most nyilván nem akarják itt
megismételni ezeket a kérdéseket és nem az az oka, hogy nem érdekli őket a téma. Minden
felmerült kérdést kitárgyaltak.
A Fidesz-KDNP frakció természetesen eddig is kezdeményezőleg lépett fel a megoldás felé.
Örülnek, hogy közel kerültek a megoldáshoz. A GDF Suez Zrt.-vel történő tárgyalásba Bányai
Gábor úr bekapcsolódott. Úgy fest, hogy ez a megállapodás körvonalazódott és kezd
megszületni. Remélik, hogy holnap délelőtt visszakapcsolásra kerülnek a lakások a
gázszolgáltatásba, hiszen ezen vannak mindannyian. Az, hogy ennek a lépésnek mik lesznek a
következményei, az majd a későbbiekben derül ki. Megjegyzi, hogy aggasztóan nagynak látja
a különbséget a befolyó összegek és a tartozás között. A későbbiekben fog kiderülni, hogy ez
mennyire csökkenthető. Mindenképpen az a feladatuk, hogy ne a jövőbeli lépésekért
aggódjanak, hanem a mostani szolgáltatás mielőbb újra elindulhasson. Éppen ezért javasolja,
hogy az előterjesztést fogadják el változtatás nélkül, hiszen a taggyűlés rövidesen összeül és
ennek függvényében fog dönteni.
Nagy Róbert képviselő:
Egy gyors észrevételt szeretne tenni. A probléma megoldásán több hete, vagy hónapja
emberek éjt nappallá téve dolgoztak, hogy megoldás szülessen ennek a nehéz helyzetnek a
kezelésére. Ez a lakosság jelentős részét érinti. Szomorúnak találja, hogy a komoly
önkormányzati támogatással dolgozó Halasmédia nem képviselteti magát és nem segít a
tájékoztatásban.
Gyovai István polgármester:
Ismét azt kell mondania, hogy nem tiszte megvédeni őket, de az ülés kezdetekor jelen volt a
Halasmédia munkatársa. Nyilván a zárt ülés miatt távozott. Egy órakor sajtótájékoztatót
fognak tartanak. A múlt hétvégén ezt kihirdették. Azon minden részlettel kapcsolatban a
média munkatársai, ami nemcsak a Halasmédiára vonatkozik, tájékoztatást fognak kapni.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
A határozati javaslatnak három pontja van. A három pont teljesen egyértelmű. A 2. pontban
szerepel az, hogy a gázdíjtartozást a Halas-T Kft. kiegyenlítse a mellékelt megállapodás
alapján. Említette az előzetes tájékoztatás alkalmával, hogy a GDF Suez Zrt.-vel szóban
pénteken rögzítésre került az, hogy a fennálló tartozás kiegyenlítése 10 hónapon keresztül
egyenlő részletekben történik, kamatmentesen. Erről a megállapodás tervezetet nem kapták
meg. Amit megkaptak, az a szolgáltatási szerződés. Annyiban javítaná határozati javaslat 2.
pontját, hogy az utolsó négy szót töröljék belőle, vagyis „a mellékelt megállapodás alapján”
részt.
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Ismerteti a határozati javaslatot.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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191/2012. Kth.
Távhőszolgáltatással kapcsolatos döntések
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft-ben lévő Halas
Távhő Kft 49% üzletrészét 1.000.000,-Ft azaz egymillió forintos vételárért meg kívánja
vásárolni.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halas Távhő
Kft. által a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt felé fennálló gázdíj tartozását a Halas-T
Kft. kiegyenlítse.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2012. Kth számú
határozat 7. pontja alapján – a Távhő Munkacsoport véleményének figyelembe vételével utólagosan jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Halas-T Kft., Halas Távhő
Kft., valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2012. augusztus 2. napján létrejött
Megállapodást.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Halas-T Kft. ügyvezetője
Halas-Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja. Köszöni a hétfő reggeli eredményes testületi ülést és mindenkinek
kellemes szabadságot kíván.
Ülés befejezése 09:49:05
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Aradszky Lászlóné :)

(:Halász Balázs:)
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