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Egyesület

Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Andrea
László Mária

jegyző
aljegyző
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
szociálpolitikai osztályvezető
főépítész
környezetvédelmi referens
közoktatási referens
Halasi
Városgazda
Zrt.
vezérigazgatója
Halas-Thermo Kft. ügyvezetője,
Sóstó Sporthorgász Egyesület
elnöke
KIGSZ vezetője
Martonosi Pál Városi Könyvtár
igazgatója
Bibó
István
Gimnázium
igazgatója

Simon István
Tóth Péter
Soltész Gergely
Molnár Nándor
Molnár Ferenc
Csankó Árpád
Szécsényiné Nagy Katalin
Huber Helga
Veszelszkiné Huszárik Ildikó

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Váradi Krisztián képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
Gyovai István polgármester:
A Bibó István Gimnázium igazgatójának kérésére néhány percben időt biztosít a számára,
hogy az átalakulással kapcsolatos közölnivalóját előadja.
Veszelszkiné Huszárik Ildikó Bibó István Gimnázium igazgatója:
Kiskunhalas város tisztelt képviselői! Kiskunhalas Város Önkormányzatának tisztelt
munkatársai! Minden év naptári év vége a célkitűzésekért végigdolgozott időszak számvető
ideje. A 2012-es évzárás különlegessége, hogy Kiskunhalas város és a Bibó István
Gimnázium munkakapcsolata módosul. Meggyőződése, hogy az állami fenntartásúvá váló
Bibó István Gimnázium működtetését vállaló Kiskunhalas Város Önkormányzata távlatos
döntéseket hozó, iskolafejlesztő felelős gazdája lesz a Bibó István Gimnáziumnak,
annak a középiskolának, amelynek a létrehozását 20 évvel ezelőtt a kiskunhalasi képviselőtestület bölcs és városépítő döntése tette lehetővé,
annak a középiskolának, amelynek gazdag és eleven külkapcsolatai Kiskunhalas város
nemzetközi ismertségét bővítik,
annak a középiskolának, amelynek pedagógiai tevékenységével az emelt szintű érettségi
vizsgára, a színvonalas továbbtanulásra felkészítéssel, diákjainak tehetséggondozó
versenyeredményeivel, pedagógusainak országos elismertségével, Magyarország 65. legjobb
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középiskolája, illetve 23. és 27. legsikeresebb gimnáziuma.
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt valamennyi Képviselő asszony és Képviselő úr!
A Bibó Gimnáziumot alkotó diák, tanár és szülői munkaközösség töretlen, bizonyítottan
értékteremtő munkájával Kiskunhalas város szellemi gyarapodását kívánja növelni. Az általa
képviselt közösségek nevében kívánja életük kiteljesedését, céljaik megvalósulását,
Kiskunhalason, az év utolsó testületi ülésén, 2012. december 20-án.
Köszöni a lehetőséget.
Gyovai István polgármester:
Köszöni az Igazgató asszony szavait. Bízik benne, hogy nemcsak a Bibó István Gimnázium,
hanem valamennyi, eddig önkormányzati fenntartásban működő oktatási intézmény a jövő év
január 1-jétől, némi átmeneti időszak után megtalálja azt a működési formát, ami mind a
pedagógusok, mind a gyermekeik számára hosszú távon a nyugalmas nevelési-oktatási
körülményeket, munkát fogja jelenteni.
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Napirend előtti hozzászólások 13:51:10
Jerémiás Béláné képviselő:
Ünnepeltek és emlékeztek 2012. december 13-án, Budapesten a Lechner Ödön által tervezett,
csodaszép szecessziós Iparművészeti Múzeum üvegcsarnokában, ahol a „Cérnába szőtt
évszázad, 110 éves a halasi csipke” című kiállítás megnyitója volt. A nap nem véletlen,
ugyanis 1902. december 13-án Dékáni Árpád itt szervezett kiállítást és itt mutatkozott be
először a halasi csipke, sikert és tetszést aratva. A megnyitón a vendégeket az Iparművészeti
Múzeum főigazgatója, a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi elnöke és Mádl Dalma
asszony, a kiállítás védnöke köszöntötte, majd a halasi csipkét méltatta Matula Ágnes
televíziós szerkesztő-műsorvezető. Utána a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékei
muzsikáltak hárfán és hegedűn. Megtapsolhatták névszerinti bemutatás után azokat az áldott
kezű lányokat, asszonyokat, akik ma varrják ezeket a gyönyörű szép csipkecsodákat.
Bemutatót is tartottak, bárki megnézhette a gazdag, bravúros öltéstechnikát, amit Markovits
Mária álmodott meg. A programhoz tartozott még egy halasi csipkés ruhamodelleket
felvonultató divatbemutató. Újszerű, érdekes, nem mindennapi élmény volt. A kiállítást
megtekintve rácsodálkozhattak a gyönyörűséges halasi csipkékre, a kezdetektől napjaikig.
Valóban a csipkék királynője, igazi iparművészeti műremek és tagadhatatlanul magyar. A
csipkék megjelenítése magával ragadó, a környezet méltó hozzá. Gratulálnak és köszönik
Kiliti Zsuzsa igazgatóasszonynak, a kiállítás megálmodójának és Mádl Dalma asszonynak,
aki sokat segített. Köszönet illeti a munkatársakat, kivitelezőket, akik ilyen pompásan
megvalósították a kiállítást. A kiállítás 2013. február 24-ig tekinthető meg, ajánlja
mindenkinek, nagyon érdemes megnézni. Végül áldott karácsonyt és békés boldog új
esztendőt kíván minden kedves tévénézőnek és képviselőtársának.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Kétségtelenül egy nehéz év vége felé közelítenek, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a
kiskunhalasiak számára ez az év számos jelentős eredményt is hozott. Jellemző volt, hogyha
valami baj történt a városban, mindig volt a közélet, a politika szereplői között olyan, aki a
város segítségére sietett. Az első félév nagy megrázkódtatása, sokkja volt, amikor a

3

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet összeomlott és az első órákban, napokban több
száz, több ezer olyan ember volt a városban, aki úgy gondolta, hogy komoly veszélyben van
az évek, évtizedek alatt megtakarított vagyona. Ebben a helyzetben a térség négy fideszes
országgyűlési képviselője, Bányai Gábor, Kerényi János, Lukács László és Font Sándor
példátlan gyorsasággal kezdeményezte a törvényhozásban a hitelintézeti törvény módosítását
és pillanatok alatt megkapták a károsultak a pénzüket.
Az év közepén, nyáron robbant a távhő bomba, amikor a távhő működése, működtetése
összeomlott. Ebben a helyzet Polgármester úr, Fülöp Róbert alpolgármester úr és Molnár
Ferenc vezérigazgató úr a Halasi Városgazda Zrt. részéről, szintén példátlan gyorsasággal,
óriási munkával volt azon és sikerrel jártak abban, hogy megmentsék a távhő működtetését.
Ebben a munkában véleménye szerint segítségükre volt szintén egy fideszes képviselő, Bányai
Gábor úr, aki közéleti súlyával gyorsította, katalizálta ezeket a tárgyalásokat és elérhető volt
az, hogy a korábbinál lényegesen jobb szerződéseket tudott a város kötni ezen a téren.
Bányai Gábor azt ígérte néhány hónappal ezelőtt, hogy mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy kb. 200 millió Ft támogatási pénz, kormányzati támogatás érkezzen
Kiskunhalasra. Szeretné ezt tételesen felsorolni, legalábbis a legfontosabbakat kiemelni.
Még júniusban kapta meg Kiskunhalas az ÖNHIKI pályázaton az első, mintegy 87 millió Ftos összeget. Ez már önmagában is a valaha volt legmagasabb egyszeri kormányzati
támogatás volt a rendszerváltás óta eltelt időszakban. Egyszer 120 millió Ft, egyszer pedig
170 millió Ft támogatást kapott a város az elmúlt néhány hétben, egy-két hónapban a
szennyvíz- és csatornapályázat kapcsán. Itt 750 millió Ft önerőt vállaltak és ebből jön le ez a
120 és 170 millió Ft. Az ÖNHIKI második fele 105 millió Ft. Ha ezeket összeadják, akkor ez
500 millió Ft. Úgy gondolja, hogy ekkora összegű támogatást a város nem kapott és remélik,
hogy ez a jövőben is megmarad. Ebben az optimista helyzetben utolsó mondatában szeretne a
város lakóinak békés, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánni.
Halász Balázs képviselő:
A felszólalásának címe: Kiskunhalas már nem a Zuschlag városa. Pár évvel ezelőtt, amikor
egy rendezvényen volt és bemutatkozáskor Kiskunhalast említette, valaki oldalról megsúgta,
hogy a Zuschlag városa. Hát már nem. Újra visszakapta nemes rangját ez a város azzal, hogy
a csipke városa. Kezdődött ez azzal, hogy a Thorma képeket elvitték Németországba egy
körútra és micsoda eredményeket és sikert ért el. Köszönhető ez az igazgatónak, Szakál
Aurélnak.
Nem tudtak volna többen felszólalni, mert nem voltak ott többen a testületből az ünnepségen,
egy nagyszabású ünnepséget szervezetek december 13-án, amire egy busznyi társaság, 50
személy ment fel. Körülbelül ugyanennyien vonattal és személygépkocsival utaztak, hogy
részesei lehessenek ennek az ünnepségnek. Elhangzott, hogy több, mint ötszázan vettek részt
ezen az ünnepségen, ami nagy színvonalú és a rendezvény csodálatos volt. Valóban köszönet
illeti Kiliti Zsuzsa igazgató asszonyt és kiemelné Erdei T. Lilla muzeológust, aki kimondottan
a halasi csipke kutatásával foglalkozik, aki már Kiskunhalason megígérte, hogy mindent
megtesz annak érdekében, hogy idén a nagyközönség megismerhesse a királynők csipkéjét,
illetve ahogy ott mondták, a csipkék királynőjét. Szomorú volt, hogy a sok idegen között nem
találkozott olyan személyekkel, akik a testületben mindig védik magukat, hogy mi lesz a
csipkével, miért nem tesznek többet érte. Akár név szerint is említheti Hunyadi Péter és Pajor
Kálmán képviselőt. Nem látták ott őket, nem értek rá, sajnálták a 2900 Ft-os útiköltséget,
vagy a csoda tudja miért nem voltak ott. Ennyivel szegényebbek lettek, hogy nem láthatták.
Kilenc tagja van a kuratóriumnak, mondták, hogy nekik az első sorban lett volna a helyük, a
felügyelő bizottságnak úgy szintén. Ebből ők kimaradtak és a lelkükön száradjon ez.
Még egyszer hadd köszönje meg azoknak, akik ott voltak és különösen a csipkevarróknak,
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akik név szerint kerültek szólításra és óriási taps köszöntötte őket. Ez az elismerés véleménye
szerint többet ér, mint pár forintos fizetésemelés, hisz végre méltó helyen, méltó körülmények
között ünnepeltek. Láthatott a közönség olyan csipkét, amit ezelőtt nem láttak a halasiak, mert
vagy magángyűjteményben volt, vagy más múzeumok őrzik féltően ezeket az alkotásokat.
Ő is szeretne minden kedves nézőnek és halasinak áldott ünnepeket és békés boldog új
esztendőt kívánni!
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, kivételes alkalom, hogy mindhárom napirend előtti felszólaló lényegében
csupa pozitív változásról, hírekről tudott beszámolni. Bízik benne, hogy ezt a testületi ülést
ugyanilyen hangulatban fogják folytatni. Ezekhez a sikerekhez, pozitív beszámolókhoz a két
ülés között történt fontosabb események ismertetésével ő is szeretne hozzájárulni, némi
visszacsatolással az előbb elhangzottakra.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

Írásbeli tájékoztató mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az írásbeli tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy korábban a járási hivatal leendő
munkatársai számára, a ma délelőtt folyamán pedig az oktatási intézmények technikai
dolgozói számára tartottak tájékoztatót a Polgármesteri Hivatalban. Mindkét esetben
valamennyi munkatársukat megnyugtatólag tájékoztatták arról, hogy január 1-jétől a
munkaviszonyuk folyamatos lesz az új intézményekben, de sajnos ezek részleteiről még nem
áll módjukban tájékoztatni őket. Bízik benne, hogy január hónap első napjaiban valamennyi
hivatal működése rendezetten indul, illetve a folyamán, a hónap végére kialakul az a rend,
ami az ügyfélfogadáshoz, illetve az oktatási-nevelési tevékenységhez szükséges lesz.
Ezúton is szeretné megköszönni a Munkaügyi Központ, a Városgazda Zrt. és a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak kiváló működését, melynek eredményeként ebben a közmunkában
résztvevő munkások foglalkoztatását koordinálták, vezették és ezzel az érintettek
foglalkoztatását elősegítették, s városuk közterületeinek arculatát javították.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi Intézkedési Terve és annak végrehajtása
hosszú évek után lehetővé tette, hogy városuk is benyújthassa igényét és pályázatát az ún.
ÖNHIKI pályázatra. A Polgármesteri Hivatal sikeres előkészítő munkája és a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnökének segítsége révén az első félévben 86, a mai napon pedig 105
millió Ft állami támogatás folyt be a város számlájára. E támogatások pótolják az állami
normatív támogatások 2011. évhez képest 80 millió Ft-os csökkenését és az
adósságszolgálatuk előző évhez képest 100 millió Ft-os növekményét. Kiskunhalas város
folyamatban lévő szennyvízprojektje finanszírozására biztosított önkormányzati önerő
kiváltására az elmúlt hónapban az ún. BM önerő alap támogatását kapta meg városuk 213
millió Ft-os összegben. Az elmúlt napokban érkezett értesítés alapján a Polgármesteri Hivatal
előkészítő munkája és eredményes pályázata után, szintén Bányai Gábor elnök úr
segítségével további 120 millió Ft-os támogatás kaptak az ún. EU önerő alapból. Ezen
összegekkel nagy részben kiválthatják a múlt heti rendkívüli ülésen jóváhagyott 440 millió Ftos hitelszerződésük túlnyomó részét.
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Vajdasági testvérvárosuk, Magyarkanizsa városháza dísztermében e percekben zajlik az az
ünnepség, melynek keretében városuk Misa Anastasievic kapitány elismerésben részesül a két
település évtizedes gazdasági és kulturális kapcsolatainak építéséért. Az egyetem
professzorokból, kulturális és gazdasági szakemberekből álló rangos szakmai zsűri úgy ítélte
meg, hogy Kiskunhalas, mint Magyarkanizsa legrégebbi testvérvárosa nem csupán
megérdemli, de hozzá is járul e díj presztízsének növeléséhez.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a változtatással, hogy 10.
napirendi pontként javasolja tárgyalni a 23. napirendi pontként szereplő "A Sóstó
Sporthorgász Egyesület és az önkormányzat között kötendő haszonbérleti szerződés" című
előterjesztést, mert Csankó Árpád úr körükben tartózkodik, aki a Halas-Thermo Kft., valamint
a Sóstó Sporthorgász Egyesület vezetője is. 24. napirendi pontként javasolja felvenni a
képviselők előtt található „A 875/1 hrsz.-ú Baranyai Ferenc utcai ingatlan (volt
Cukrászüzem) hasznosítása” című előterjesztést.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Egy technikai jellegű módosító javaslata lenne. A 21. sorszámú 2013. évi munkatervet vegyék
előre, a 4. helyre javasolná betenni.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e dr.
Skribanek Zoltán képviselő javaslatával?
No: 1131
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:15:12
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.:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító javaslat megkapta a szükséges többséget.
A módosítással együtt a napirend elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1132
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:15:28
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%

282/2012. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i ülésére kiküldött meghívón szereplő
napirendektől eltérően „A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve” című előterjesztést 4. napirendi
pontként ,„A Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat között kötendő haszonbérleti
szerződés” című előterjesztést 11. napirendi pontként, az osztósként érkezett „A 875/1 hrsz.-ú,
Baranyai Ferenc utcai (volt Cukrászüzem) hasznosítása” című előterjesztést 24. napirendi pontként
kívánja tárgyalni. Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet tervezete

Gyovai István
polgármester
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Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2012. évi módosítása

Gyovai István
polgármester

Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2012. Gyovai István
polgármester
évi módosítása
A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

Gyovai István
polgármester

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011.
(VI.01.) számú rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

Megállapodás fogászati alapellátás, valamint önkormányzati tulajdonú
fogorvosi rendelő használatba adásáról

Gyovai István
polgármester

A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló
rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és
igénybevételéről szóló 20/2011. (IX.28.) sz. rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról

Gyovai István
polgármester

A Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat között kötendő
haszonbérleti szerződés

Gyovai István
polgármester

A közművelődésről szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosítása

Gyovai István
polgármester

A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kötött
közművelődési megállapodás módosítása

Gyovai István
polgármester

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása

Gyovai István
polgármester

Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó Társulás
megszüntetése kapcsán a vagyon megosztásról szóló megállapodás
elfogadása

Gyovai István
polgármester

Nevelési tanácsadás feladatra kötött megyei megállapodás módosítása

Gyovai István
polgármester

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

Gyovai István
polgármester

A Halas-T Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása

Gyovai István
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polgármester
A Semmelweis Kórházzal szembeni, behajthatatlanná vált követelés
elengedése

Gyovai István
polgármester

Közös önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezése
(Harkakötöny)

Gyovai István
polgármester

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintő teljesítménykövetelmények Dr. Ferenczi Mária
alapját képező kiemelt célok meghatározása
jegyző
Kopjafa állításához tulajdonosi hozzájárulás

Gyovai István
polgármester

Halas Acél Kft. foglalkoztatási kötelezettségének elismerése

Gyovai István
polgármester

A 875/1 hrsz.-ú, Baranyai Ferenc utcai (volt Cukrászüzem) hasznosítása

Gyovai István
polgármester

A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete Zöldövezet pályázatához
kapcsolódó döntések meghozatala

Gyovai István
polgármester

Tájékoztató a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által Kiskunhalas Gyovai István
városában végzett települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó
polgármester
közszolgáltatás ellátásáról
Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

1 Új napirendi pont 14:15:37
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelet-tervezete
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:16:00
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1133
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:16:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 42/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
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(1)Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folyamatosan szedje be és
az előző évi kiadási előirányzatokon belül az indokolt kiadások teljesítését engedélyezze,
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.29.) Ktr.
számú rendelete, valamint a 148/2011 sz. Kth. határozat Kiskunhalas Város 2011. évi
Intézkedési Terve alapján.
2.§
(1)Az Önkormányzat működtetési körébe tartozó költségvetési intézmények és működési
feladatok, az évente ismétlődő fenntartói típusú rendszeres Kht., Zrt., Kft., egyesületi és egyéb
civil támogatások, pénzeszköz átadások 2013. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás
időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan
teljesíthetők.
(2)Az Önkormányzat működtetési kötelezettségébe 2013. január 01-től a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján tartozó intézmények esetében a
Képviselő-testület 273/2012. (XII.11.) döntése alapján a 148/2011 sz. Kth. határozat
Kiskunhalas Város 2011. évi Intézkedési Terve előírásainak betartásával a kizárólag a napi
működéshez elengedhetetlenül szükséges és 2012. évben is folyamatos szerződéssel már kötött
kifizetések teljesíthetők.
(3)Az Intézkedési Terv értelmében az intézményeknek a közüzemi szerződéseken kívül,
minden, dologi költségvetési előirányzatot terhelő kötelezettségvállalást a polgármesteri
hivatal pénzügyi osztályával egyeztetnek, valamint a polgármesterrel írásban előzetesen
engedélyeztetnek.
(4)Az intézményeknek a havi rendszeres munkabér kifizetéseken kívül, minden személyi
jellegű költségvetési előirányzatot terhelő kötelezettségvállalást a polgármesteri hivatal
pénzügyi osztályával egyeztetnek, valamint a polgármesterrel írásban előzetesen
engedélyeztetnek.
(5)Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az elkülönített számlákon kezelt
államháztartáson kívülről kapott támogatásból megvalósuló feladatok finanszírozást,
valamint a pályázati forrásból megvalósuló projektek előfinanszírozását kivéve – az
úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak
fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az
Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti.
(6)A költségvetési rendelet elfogadásáig továbbra is érvényesíteni kell a létszámstopot. Az
intézmények az állományi létszám változásának minden mozgását az Oktatási és
Közművelődési Osztállyal írásban előzetesen egyeztetik.
(7)A 2013. január 1-től esedékes bérintézkedések kizárólag a központi szabályozásnak
megfelelően a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit érintően az
átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(8)Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a
vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által előírt – számadási
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kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem
fizetett köztartozása nincs.
(9)Új kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában nem vállalható, kizárólag a
napi működéshez szükséges, 2012. évben is folyamatos szerződéssel már kötött kifizetések
teljesíthetők a 148/2011 sz. Kth. határozat Kiskunhalas Város 2011. évi Intézkedési Terve,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet gazdasági szükséghelyzetre való hivatkozása alapján.
3.§
(1)Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási,
rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2012. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain
belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.
(2)A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok
tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően
teljesíthetők.
4.§
(1)A 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható kivéve:
(2)A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó) feladatok
esetében, testület által korábban elfogadott döntés alapján – az átmeneti gazdálkodás
időszaka alatt – kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és keret jellegű
közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele, valamint a folyamatos városüzemeltetési és
beruházási feladatok ellátása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és feltételes
szerződés kötése).
5.§
(1)A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással,
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban
elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2013. évi költségvetési rendelet
megalkotása előtt is folyamatosan megtegye.
6.§
(1)Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
7.§
(1)Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.
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2 Új napirendi pont 14:16:24
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településszerkezeti Terének 2012. évi módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A kiegészítése a következő napirendi ponthoz tartozik, hiszen ezek szorosan egymáshoz
tartoznak, csak technikai okai vannak annak, hogy két külön előterjesztésben szerepel. A
döntés előtt ismertetnie kell az eljárás törvényességéért felelős állami főépítész nyilatkozatát,
aki az anyagot megkapta véleményezésre. Az abban foglalt észrevételeit az előterjesztésbe
már beépítették és ezzel együtt az írja az állami főépítész, hogy az építési szabályzat, a
szabályozási terv és a településszerkezeti terv jóváhagyása jogszerűen jóváhagyható.
Kérdések 14:17:21
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Településszerkezeti Terv jóváhagyásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1134
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:17:40
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

0
2

0,00%
13,33%

13

Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

283/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2012. évi módosítása
Határozat
A Képviselő-testület az Új-Lépték Bt. által 2012. szeptemberben készített 15-2012
munkaszámú módosítási dokumentáció alapján Kiskunhalas város T1 jelű külterületi és T2
jelű belterületi módosított településszerkezeti tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
3 Új napirendi pont 14:17:47

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2012.
évi módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Néhány apróbb igazítás történik tulajdonképpen valamennyi területen.
Kérdések 14:18:05
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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No: 1135
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:18:28
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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 43/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról
szóló
8/2001.(III.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében és
a 16.§ (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 6.§ (1) és (3) bekezdéseiben illetve a 13.§ rendelkezéseiben meghatározott
feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési
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Felügyelősége, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda, az I. fokon illetékes építési hatóság, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala, valamint Balotaszállás, Harkakötöny, Imrehegy,
Kéleshalom, Kiskunmajsa, Kunfehértó, Pirtó, Tázlár és Zsana települések önkormányzatai,
a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1. §
(1) Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete
(továbbiakban: Rendelet). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú
mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul.
(2) A Rendelet 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében
szereplő szabályozás szerint módosul.
(3) A Rendelet 3. számú mellékletévé válik jelen rendelet 3. számú melléklete.
(4) A Rendelet 1. § (3) bekezdés a) felsorolása kiegészül a következő rendelkezésekkel:
„a) / Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az
SZ-1 terven jelölt:./
– rekultiválandó terület határa,
– tájképvédelmi terület határa.
2. §
A Rendelet 23. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az SZ-1 tervben „tájképvédelmi terület”-be sorolt területen belül létesülő épületek
terméskő-, vakolt és látszó tégla, vályog, vagy fa falazattal, agyagcserép-, nád-, zsindely-,
vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított nyílászárókkal létesítendők. A homlokzati
színek ugyanezen anyagok természetes színárnyalatainak megfelelően választandók meg.”
3. §
A Rendelet 31. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az épület határoló fala felületének legalább 50 %-ával rá kell, hogy épüljön a telek
építési helyének építési vonallal jelzett határára, kivéve az építési vonaltól legalább 6 méterre
lévő oldalszárny határoló falát, amelynek helyzetére nem vonatkozik a megkötés. Az építési
vonalon álló homlokzati fal felületébe beszámítandó egy, legfeljebb 1,80 m szélességű szabad
nyílás, személybejáró.”
4. §
A Rendelet 42. § 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:
2. számú táblázat:
KÖH
Azonosító
Neve
34319 Alsófeketeföldek, Dong-ér
34320 Alsóöregszőlők, Kopolya vasúti
megálló
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Lelőhely
száma
helyrajzi számai
48
078/138,078/160,078/159,078/184
47
0156/7, 0153/25,0153/16,0153/24

34322

Új református temetőtől K-re

49

35287

Felsőszállás, Petter tanyák
környéke
Felsőszállás, Csonka tanya
Felsőszállás, Jung iskola
Felsőszállás, Gyevi Benő földje
Felsőszállás, Bíró Sándor
tanyája
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Felsőszállás, Csonka székje I.
Felsőszállás, Csonka székje II.
Felsőszállás, Sóstótól K-re
Felsőszállás, Sóstótól DK-re
Alsószállás, Darányi tanya
Alsószállás, F. Nagy Lajos
tanyája
Füzes - Sajtos hegy
Alsónyomás, Cifrahegy
Alsókistelek, Sajtos tér
Alsókistelek, Bibó tanyai major
Alsókistelek, Kisteleki tó

27
28
29
30
31
32

Alsókistelek, Tóth tanyától É-ra
Alsókistelek, Vilihomokoktól Dre
Bogárzó, Paprika tanya
Bogárzó, Dömötör tanya

38
39

42
43

35338
35339

Rekettye - Paprika Antal Tsz
Rekettye, régi Keceli út jobb
oldala
Rekettye, Babud tanya
Rekettye, Nagylapos

35340
35431
35432
35433
35864

Alsóöregszőlők, Kószó tanya
Inoka nádastótól É-ra
Inoka nádastótól É-ra II.
Inoka nádas
Templomhegy

46
66
67
68
1

35288
35289
35290
35292
35305
35307
35308
35310
35312
35313
35315
35316
35324
35325
35329
35330
35331
35332
35335
35336
35337

26
23
24
25

33
34
35
36
37

40
41

44
45

17

3044,3035/5,
3035/3,3035/4
0918/ 20
0753/65
0744/2,0744/42,0744/30,0744/31
0950/24 0950/25
0838/56,0838/54,0838/53,0838/60
,
0838/62,0838/61
0721/ 40
0721/40
0717/15,0717/14,0712/1
0716/14,0716/15,0716/12
010/ 44
01006/23
059/16
072/6,072/38,072/21
0168/ 11
0162/11,0162/17
0156/53,0156/56,0156/52,0159/54
,
0156/55,0156/57
0168/ 11,0165,0162/9
0174/ 55,0174/41,0174/52
0374/3, 0374/4, 0374/ 34
Imrehegy település:
0107/8,0107/25
0449/8
0427/42,
0427/29,0427/48
0417/48
0192/26,0192/50,
0192/54,0196
0153/16
0223/14,0226/2,0226/1
0223/14
0223/6,0223/14
3175/1,3175/2,3178,3252/1,3253/
1,
3252/4,3252/2,3252/3,3335,3177,
3403,
3248/2,3176,3249,3250,3247,3248
/1,
3219,3199,3405/5,3336,3333,3267
,3251,
3246,3236,3220/1,3179,3337,3402

35871

Piachegy

2

35872
35873
35874
35875
35879
35881
35885
35877
35878

Kis András rétje
Református Gimnázium
Natkai Sziget
Szász Károly u. 35.
KISZ-lakótelep
Tabán, Huszár u. 14.
Szilády Áron u.
Kölcsey F. u.
Zsidótemető

3
4
5
6
7
8
9
10
11

35879
35890

Harangostelep
Lángi hegy

12
13

35893
35897

Városi faiskola
Szilády Áron u. II.

14
15

35928

Kápolnahegy, Katolikus temető

16

35929

MG technikum Kossuth telepe

17

35930

Templomhegy II.

18

35938

Templomhegy III.

19

35939
35941

Felsőkistelek, Zöldhalom
Felsőkistelek, Sóstó, egykori
fürdőház
TESCO áruház

20
21

,
3405/4
3415/7,3415/6,3481,3415/5,3415/
4,
3415/14,3415/8,3415/3,3482/1,34
82/2,
3519
2268, 2266
4673
2588, 2589, 2652
2567
1107, 1108,1180
3965,3979
33,35,2213
576,577, 1706
5214,5211,5215,
5221,5222,5213/1,5213/2,5224,52
12,
5210,5223,5209
078/58
3235,3234,3233,078/145,078/140,
078/128,078/142,078/154,078/155
,
078/157,078/156,078/126,078/153
,081/1,078/135,078/144,3240,323
9,3238,3237,
3236
1133,1132,1130
5,4,1,2246,3,9,2213,2244,2567,46
42/2
5527,5525,5528,5530,5529,5524,5
551/1,5531,5523,5526,5161,5160/
3,5160/4
0846/222,0846/130,0846/286,
0846/285,0846/287,0846/284,084
6/301,
0846/302,0846/300,0846/63,0846/
64,
0846/65
3226,3224,3225,3205,3204,
3217,3223/2
3215,3214, 082/6,
3210,3208,3211,
082/7,3216,3213,3207,3206,10001
/2
0650/7,0650/6,0652/1
6343/2

51

03/2,/4,/7, /8, /9, /10, /11, 04

40032

18

56879
56880
57545

Dong éri főcsatorna, észak
Dong éri főcsatorna, ÉK
Alsószállási csatorna

52
53
54

69335

55

69495

Felsőszállás, Dong éri
főcsatorna mellett
Felsőszállás

71567
72683

KIHA-3 gázkút, TSZ major
Horvát Tranzit 118.

57
58

72685
72687
72691
72691
72723

Horvát Tranzit 119.
Horvát Tranzit 120.
Horvát Tranzit 124.
Alsószállás II. HT 129.
Alsószállás, Pataki tanya I. (RL
3.)
Alsószállás, Pataki tanya II.
(RL 4.)
Alsószállás, erdőszél (RL 5.)

59
60
61
62
63

024,031/14,030,031/6,031/4
0825/34,0825/31,0825/32,0825/33
,
0825/35
0825/42
0846/239,0846/240,0855/22,0856
0967/5,0967/14,0967/13
0940/42,0940/70,0940/41,0940/46
0973/14,0973/15

64

0973/14

65

0981/25,0981/26,0981/15,0981/24

72725
72727

56

0725/26,0768/29,0776,0725/25,
0768/42,0768/5,0768/27,0768/29,
0815/39,0815/41,0815/40,0815/42
,
0815/43,0815/37,0815/38,0815/8
0864/36,0864/4,0864/35,0864/37,
0864/53,0864/38
0825/31,0825/30,0825/32

5. §
A Rendelet
(1) 20. § (7) bekezdésében a „kereskedelmi épületek” szövegrész helyébe a „kereskedelmi és
vendéglátó épületek”,
(2) 37. § (3) bekezdésében az „SZ-2” szövegrészek helyébe az „SZ-1 és SZ-2”
szöveg lép.
6. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszíti.
(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon
el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.
4 Új napirendi pont 14:18:34
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Váradi Krisztián Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke:
Úgy emlékszik, hogy nekik volt módosító javaslatuk, de ezt nem látja a jegyzőkönyvben.
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Gyovai István polgármester:
Benne van az új változatban.
Kérdések 14:19:32
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Még egy módosító indítványt kíván előterjeszteni ehhez a napirendi ponthoz. A januári
képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé szeretné felvetetni, megfelelő jogi környezetbe
ágyazva azt a javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel bővítsék ki. Erre az
új státuszra Polgármester úr felé megfontolásra ajánlja egy cigányügyi referens kinevezését
Kiskunhalas cigány lakossága körében. Azt látják, hogy Molnár Nándor úr személyében is
egy kiváló szakember került egy hasonló közművelődési referens körbe. Úgy gondolja, hogy
városukban, ahol 3000-4000 fős cigány lakosság él, fontos lenne egy intézményesített ember,
a cigányság körében, aki az ő gondjaikkal, bajaikkal foglalkozna. Nyilván a Polgármester úr
kompetenciája eldönteni, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, vagy nem. A testület nem tudja ezt a
státuszt létrehozni, ezért fogalmazott úgy, hogy megfontolásra ajánlja. Szeretné, ha
megvalósulna ez a munkakör a hivatalon belül. Véleménye szerint a rá fordított anyagi forrás
sokszorosan megtérülne azon a munkán, amit ez jelentene.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát.
Próbálja megfogalmazni az elmúlt hetek, hónapok módosítási igényével kapcsolatos
eseményeit néhány szóban. Hónapok óta dolgoznak azon, hogy valamilyen munkakörben,
valamilyen foglalkoztatási lehetőséget találjanak arra a területre, ami elsősorban cigány
nemzetiségi lakosaikat érinti. Azt tudni kell, hogy a nemzetiségi önkormányzat épp olyan
önálló szervezet, mint Kiskunhalas Város Önkormányzata. Nekik kell elvégezniük a számukra
kötelezően elvégzendő feladatokat. Kiskunhalas Város Önkormányzatának feladatai között
kötelező jelleggel ilyen tevékenység nem került meghatározásra, illetve egyáltalán az
önkormányzatok feladatai között sem. Hozzáteszi azt, hogy a költségvetési törvényben, nem
igazán érti, hogy milyen megfontolás alapján, de valamennyi önkormányzat számára
egyértelmű meghatározás történt a Polgármesteri Hivatalok létszámát illetően. Ez az jelenti,
hogy az állam ennek a létszámnak a finanszírozásához járul hozzá. E fölött jogában áll az
önkormányzatnak bárkit plusz munkatársként foglalkoztatni, ezt azonban már az állam nem
finanszírozza, tehát saját keretekből kell finanszírozni. Hangsúlyozza, hogy ennek nincs
akadálya. A javaslatot önmagában javasolná nem itt elfogadni, ugyanis a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-ével kapcsolatos módosítás a jövő évi terveik között egyértelműen szerepel.
Januártól merőben átalakul a Polgármesteri Hivatal is. Azt javasolja, hogy ennek a tételnek a
keretében vizsgálják meg, hogy milyen lehetőségeik vannak.
Ha a Képviselő úr jóváhagyja azt, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
keretében tárgyalják ezt meg, akkor nem tudja, hogy visszavonja-e a módosító javaslatát.
Amennyiben élni kíván vele, akkor természetesen megszavaztatja a képviselő-testülettel.
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Egy dolgot tart fontosnak, hogy ez a januári testületi ülésen kerüljön napirendre. A
Polgármester úr által elmondott konstrukció is megfelel a számára.
Gyovai István polgármester:
Ha meg tudnak állapodni, akkor a februári testületi ülésen egyértelműen ez a létszám
megállapítás keretében meg fog történni.
A jövő évi munkaterv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1136
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:25:25
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%

284/2012. Kth.
A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg 2013. évi
munkatervét és rendezvénytervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Képviselő-testületi tagjai,
Osztályvezetők,
Érintett előterjesztők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
5 Új napirendi pont 14:25:31

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.
01.) számú rendelet módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:25:52
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1137
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:26:08
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

0
2

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

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 44/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
16/2011. (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 92.§
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1. számú melléklete „Kiskunhalas” vonatkozású táblázata helyébe e rendelet 1.
számú melléklet „Kiskunhalas” vonatkozású táblázata lép.
2.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”
6 Új napirendi pont 14:26:13
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Megállapodás fogászati alapellátás, valamint önkormányzati tulajdonú
fogorvosi rendelő használatba adásáról
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:26:36
Hozzászólások

23

Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1138
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:26:52
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%

285/2012. Kth.
Megállapodás fogászati alapellátás, valamint önkormányzati tulajdonú fogorvosi rendelő
használatba adásáról
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a HALAS-DENT Kft.vel kötendő, határozatlan ideig érvényes fogászati alapellátásról szóló megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai osztályvezető általa:
Halas-Dent Kft.

24

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 14:26:57

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló
rendelet módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
A rendeletmódosítás abba a folyamatba illik bele, amit a képviselő-testület döntése alapján
készítettek. Az Intézkedési Tervben volt benne magának a parkolásnak a felülvizsgálata és
minden évben ezzel kapcsolatos döntések meghozatala. Ebben az évben, az év elején úgy
gondolták, hogy drasztikus árcsökkenést hajtanának végre a bérletek területén, ezzel
ösztönözve azt, hogy a bérletek irányába menjen át a parkolás bevételi oldala. Véleménye
szerint más városokhoz képest nem jelentős mértékű, nem százalékos módosítás történt az
óradíj tekintetében. Ezzel úgy gondolják, hogy a bevételt valamennyire növelni tudják, és
elviselhető mértékű lenne magának a parkolásnak az összege annak, aki igénybe veszi ezt a
szolgáltatást. Ez volt az elképzelésük és ez van az asztalon előttük.
Gyovai István polgármester:
Ahogy Igazgató úr jelezte, ezzel a bevételeiket tudják növelni. Hozzá kell tenni, hogy a
bérletek használatával a város lakosságának jelentősen olcsóbbá teszik ezt a szolgáltatást. Ez
a mértékű csökkenés, az elmúlt évi díjakhoz képest, nagyságrendi. Véleménye szerint a város
lakossága számára, aki rendszeresen igénybe veszi a parkolási szolgáltatást, lényegesen
kedvezőbb állapotot fog jelenteni.
Kérdések 14:29:06
Máté Lajos képviselő:
Már a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén feltette a
kérdését, de úgy gondolja, hogy nem rossz, ha most is elhangzik a válasz. A Vezérigazgató
urat kérdezné. Amikor a Halasi Városgazda Zrt. átvette ezt a tevékenységet, akkor
megvásárolták ezeket a parkoló automatákat, amelyek el vannak helyezve a városban és az
elszámolásra alkalmasak. A Városgazda Zrt.-nek néhány emberrel kell ezt a tevékenységet
végeznie, aminél dicséretes, hogy munkahelyet jelent, ugyanakkor ennek a tevékenységnek a
költségét is jelenti. Ezek az emberek tudnának akár más hasznos tevékenységet végezni.
Megtérült-e ez a tevékenység, illetve mikorra várható? Milyen műszaki állapotban vannak
ezek a berendezések? Mennyit bírnak még ki? Mikorra megtérülnek, el is kell ezeket a
berendezéseket dobni, ki kell cserélni újabb beruházással? Szeretné, ha ezekre a
Vezérigazgató úr válaszolna.
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Árváltoztatásról beszélnek, de a parkolózónák csökkentése, vagy kiterjesztése van-e tervben?
Ha igen, az mikor kerül ide az asztalra?
Gyovai István polgármester:
Az utóbbi kérdésre egy mondatot mindenképpen szeretne mondani. Ha a következő évben a
városközpont rekonstrukciós munkálatai elindulnak, az lesz az az időpont, amikor egyrészt a
parkolózónák jelentősen csökkenni fognak a kivitelezés időszakában, illetve ezzel
párhuzamosan fogják kialakítani azt az új parkolási rendet, ami a városközpont kialakítása
után fog a központban jellemzővé válni.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Egy nagyon fontos dolgot szeretne első lépésben tisztázni. A parkolás bevétele, az a város
bevétele. Gyakorlatilag elszámolás történik a várossal. Hasonlít a lakások kezeléséhez. A
Városgazda Zrt. ezt a város megbízásából végzi. Az a bizonyos időpont, amire a Képviselő úr
utalt, az az volt, amikor egy országos rendelet változott és kötelezővé tette az önkormányzatok
számára a parkolási tevékenységet. Ebben a gyors munkában szükség volt megvásárolni
ezeket az eszközöket. Akkor 2-3 nap állt erre rendelkezésre. Nem volt rá más lehetőség, mint
ezeknek az átvétele. Kétségtelen, hogy ez egy nagy pénzügyi teher volt az elején, kvázi
beruházás volt. A következő, 2013-as évben várható az, hogy ezek az automaták igazából nem
jelentenek terhet. Nyilvánvaló, hogy a pótlásuk és az amortizációjuk révén természetesen
visznek el ebből a tevékenységből. Az a létszám, ami ezzel kapcsolatban felmerül, más
tevékenységet is folytat egyébként, nemcsak a bírságolás és a parkolás ellenőrzése történik. A
műszaki állapotok tekintetében szerencséjükre még működőképesek. Ha új területeket
vonnának be, másfajta gépeket kellene venniük. Egyelőre minimális mértékű beruházásokat
kellett végrehajtani. A kiterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint az a
döntéssor, ami az Intézkedési Terv kapcsán létrejött, azt írja elő számukra, hogy a bevételeket
növelni kell, a területeket pedig ki kell terjeszteni. A kiterjesztésnek anyagi vonzata van,
beruházásokat kell végrehajtani. Ha ezt megteszik, akkor először néhány millió forintos
beruházás, később pedig ennek a vonzata jelentkezik ebben a rendszerben. Mindenképpen
növelhető a bevétel, de ehhez a képviselő-testület döntése szükséges. Előtte nekik erre
vonatkozóan számításokat kell elvégezniük és amennyiben indokolt, akkor lehet megtenni.
Véleménye szerint hosszú távon ezzel a bevétellel lehetne csökkenteni az egyéb kiadásokat.
Mindenhol a városokban a parkolási bevételeket városfejlesztési célokra is használják, ami
mindenképpen pozitív. Ezzel csökkenhetne a városüzemeltetés költsége. Ezt ők így tekintik. Az
önkormányzatnál így jelentkezhet a Polgármesteri Hivatal elszámolásában.
Máté Lajos képviselő: (Ügyrendi)
Úgy gondolja, hogy nem kapott választ a kérdésére. Átvették ezt a tevékenységet talán tavaly
nyáron, július 1-jével.
Gyovai István polgármester:
Az előző ciklusban volt.
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Máté Lajos képviselő: (Ügyrendi)
Akkor 2 éve történt. Az volt a kérdése, hogy akkor mennyibe kerültek ezek az automaták?
Mennyit fektetett be a város cége ebbe a tevékenységbe? Ahhoz szeretné, ha hozzászámolnák
azokat a kiadásokat, amelyeket eddig erre a tevékenységre ráköltöttek. Mennyi volt a bevétel?
Arra lett volna kíváncsi, hogy megtérült-e ez a tevékenység. Mikorra várható az az időpont,
amikor nullára kifutnak? Kissé mellébeszélésről volt szó. Mikorra várható az az időpont,
amikor ezeket a gépeket valószínűleg le kell cserélni, mert elhasználódnak? Ez lett volna a
kérdése, de nem kapott rá választ.
Gyovai István polgármester:
A Képviselő úr ügyrendi javaslata az tehát, hogy a korábbi kérdéseire a Vezérigazgató úr
válaszoljon. Felhívná a Képviselő úr figyelmét, hogy azért vannak a bizottsági ülések, illetve
bármikor a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Városgazda Zrt.-nél jogában áll, mint
képviselőnek, kérdéseket feltenni. A képviselő-testületi ülés nem számítások végzésére és
bizonyos hasznosulási folyamatok számszerűsítésére szolgál. Ilyenkor elveiben kell
helyreállítani azokat a tételeket, amelyekről a képviselő-testület dönt.
Feltételezi, hogy ebben a helyzetben a kérdéseire a Vezérigazgató úr számszerűsítve nem fog
tudni válaszolni. Kéri, hogy keresse meg a Vezérigazgató urat, vagy a Polgármesteri
Hivatalt. Bármikor nagyon szívesen adnak választ a kérdéseire. Ennek ellenére megkérdezi
Vezérigazgató urat.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
7 millió Ft volt az az összeg, amit 2010 közepén a Városgazda Zrt. ezekre a gépekre fordított.
Normál esetben azt gondolja, hogy városi bevételből kellett volna ezt végrehajtani, de a
Városgazda Zrt. hajtotta végre. Az év közepére várható, hogy ez a teher a parkolási
tevékenységet nem érinti. Nyilvánvaló, hogyha a parkolást tovább csinálják, akkor a
következő gépek beszerzésére fordított összeg továbbra is jelentkezni fog a költségek között,
de már pozitív a tavalyi évben és az idei évben is ez a tevékenység. Már több millió forintos
bevételt hoz a költségeken felül a Városgazda Zrt. részére, abban az értelemben, hogy
ennyiben csökkenek a város terhei az üzemeltetés során. Ezt általában kompenzálással
szokták elszámolni a város felé.
Gyakorlatilag 7 millió Ft-os költséget jelentettek az automaták és az év közepére már nem
terheli majd a rendszert és több millió forintos plusz jelentkezik. A műszaki állapotuk
egyelőre kielégítő, még lehet hozzájuk alkatrészt venni, ki tudják őket javítani. Viszonylag
kicsi a panasz ezen a fronton. Nem tudja, hogy így megfelel-e a válasz.
Hozzászólások
Máté Lajos képviselő:
Úgy gondolja, hogy Halász Balázs képviselő folyamatosan blokkolni kívánja a hozzászólásait.
Annak idején, mint Fidesz képviselő, ő volt az, aki megszavazta ezt a tevékenységet.
Amikor a Kormány úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet az önkormányzatok feladatai közé
teszi, akkor nem arról döntött, hogy az önkormányzatnak kell ezt a tevékenységet ellátni. Ezt
Vezérigazgató úr így adta elő, ami egy óriási csúsztatás. Lehetősége volt az
önkormányzatnak. Az önkormányzatnak nem kötelező parkolási díjat bevezetni, nem kötelező
a tevékenységet ilyen módon folytatni, ahogy ők csinálják.
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Elhangzott a Vezérigazgató úr részéről, amit a Polgármester úr megerősített, hogy drasztikus
bérletár csökkentések lesznek és minimális emelés az óradíjakban. Véleménye szerint ez nem
minimális, ha kimondták volna az óradíjakat. Ha a 160 Ft-ot felemelik 200 Ft-ra, az
„testvérek között” is 25 %-os emelés. Aki 25 %-os emelésre a mai világban azt mondja, hogy
jelentéktelen, az nem mond igazat. Nem egészen ezeket a hangsúlyokat vélte kiolvasni a
bizottsági ülésen kapott válaszokból. Polgármester úr rendre utasította, hogy ott tegye fel
ezeket a kérdéseket. Akkor miért van a nyilvánosság, a testületi ülés közvetítése? Lehet, hogy
erre a város is kíváncsi, nemcsak a bizottsági 5-6 tagja, aki ott van. Vagy egymaga is elmehet
és megkérdezheti a Városgazda Zrt. vezérigazgatóját. Azért tette fel ezt a kérdést, mert úgy
gondolja, hogy ez mindenkit érint. Aki annyira „elvetemült”, hogy meghallgatja ezeket a
testületi üléseket, az elgondolkozhat azon, hogy miért emelik 160 Ft-ról 200 Ft-ra a parkolási
díjakat. Amióta van módja, azóta azért küzd, hogy felesleges ezt a tevékenységet végezniük.
Nem kellene a lakosságot most már 200 Ft-os díjakkal háborgatniuk, akkor amikor a
városközpont gyakorlatilag kiürült. Kiskunhalas egy elég pici város. Korábban hasonlítgatták
Szegedhez, Budapesthez, de egész más nagyságrend. Ő Kiskunhalast Kelebiához
hasonlítgatta. Körülbelül ugyanez az összehasonlítási arány.
Kiskunhalason olyan kicsi a parkolózóna, hogy nagy valószínűséggel soha nem fog
megtérülni ez a tevékenység. Az üzletek előtt nem nagyon ácsorognak emberek, mert a nagy
részük bezárt. Ezzel a rendszerrel kitolják a multikhoz azokat az embereket, akik itt
szeretnének vásárolni.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr majd folytathatja a következő hozzászólásában.
Halász Balázs képviselő:
Csodálkozik azon, hogy Máté Lajos képviselő elvetemültnek minősíti a választóit, mert merik
nézni az adást. Véleménye szerint többet érdemelnének. Kifejtette annak idején is a
véleményét, nyilván nem fogja ezt megszavazni. Azt mondja, hogy nem jó soha, ha pénzt
kérnek a lakosoktól pluszban. Ahogy Molnár Ferenc vezérigazgató is mondja, ez kedvező
lehet. Gondoljanak arra, hogy amikor bizottsági ülésen bent vannak és kicsit hosszabbra
nyúlik az idő, mint gondolnák és felszalad valaki a csekkel, hogy nem fogja befizetni, mert 5
perccel túllépte. Vannak ingyenes parkolók, ahova el lehet menni. Ha ránéz a számokra, hogy
12.000 Ft egy éves bérlet, a dohányosoknak mondja, egy doboz cigaretta ára, vagy aki nem
dohányzik, annak két zacskó negró. Ennyit beáldozhatnak ebből a pénzből. Megint utalna az
egyik képviselő asszonyra, hogy nekik az a dolguk, hogy a város kasszáját segítsék, hogy
ebből a kátyúból húzzák ki a várost, az országot. Itt a lehetőség. Húzzák ki és segítsék
ennyivel is, hogy bármikor parkolhatnak. Gondolja, hogy kapnak egy jegyet, amit kitesznek a
szélvédő mögé, amivel a parkolóhelyeket igénybe vehetik évi 12.000 Ft-ért. Nem örül ő sem
semmilyen emelésnek, de a parkolási díj annak idején meg lett szavazva. Máté Lajos
képviselő is benne volt abban a frakcióban, mint ahogy utalt rá. Most visszafelé lépnek az
árakkal, azt gondolja, hogy próbálják ki, lehet többet hoz, mintha emelnének.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azért kérdezett, bár választ csak mérsékelten kapott, hogy Máté Lajos képviselőnek a labdát
feldobja. Máté Lajos képviselőhöz csatlakozna ő is. Véleménye szerint jól látható az, hogy
mikorra kerül bevételre az az összeg, amiért megvásárolták a parkoló automatákat. Mondják
azt, hogy május 30. és akkorra kellene eldönteniük, hogy szükségszerű-e a parkolódíjak
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további szedése, vagy nem. Igaz, hogy néhány millió forintról beszélnek, ami az üres zsebükbe
bekerül, de mégis úgy gondolja, ahogy Máté Lajos képviselő is, hogy a város üres, nemcsak
este, hanem nappal is. Munkába járnak csak az emberek, másért nem állnak meg a város
központjában. Ez is egy módja annak, ha szabaddá teszik a parkolókat a jövőben, hogy élet
legyen a városban, a városközpont felújításától függetlenül, vagy annak folytatásaként. Úgy
gondolja, hogyha a vállalkozókhoz bemennek vásárolni, akkor helyi adókban ők is befizetnek
majd valamit, amit bevonzanak és nem közvetlenül az automatákba teszik be az emberek. Arra
tenne javaslatot, hogy a jövő év első felében foglalkozzanak ezzel. Nem biztos, hogy testületi,
lehet, hogy bizottsági szinten. A rendelkezésre álló mutatók figyelembe vételével eldönthetik,
hogy a továbbiakban szükségszerű-e parkolódíjat szedni Kiskunhalas parkolózónáiban.
Máté Lajos képviselő:
Véleménye szerint azt kellene minden képviselőtársának megfontolnia, azért harcol, hogy azt
mondják ki, újabb automaták vásárlására ne kerüljön sor. Azzal ismét hosszú évekre eltolják
azt, hogy egyáltalán díjmentessé tudják tenni a városban ezt a tevékenységet. A lakosságnak
tudnia kell, hogy náluk kicsit nagyobb város, mint Baja, vagy a hasonló nagyságrendű,
lakosságszámban lehet, hogy kisebb, de városiasodottabb városokban, mint Kalocsa ismét
díjmentessé tették a parkolást.
Halász Balázs képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy azért mondta az
„elvetemültet”, mert elég nézhetetlen ez az előadás, amit ők itt produkálnak. A lakosságnak
fogalma sincs, hogy a napirendi pontok között mi húzódik. Többek között erről sem tudnának
semmit, ha a Polgármester úr elképzelését teljesítenék, hogy ne beszéljenek ilyenről, hanem
majd a bizottsági ülésen van mód feltenni a kérdéseket.
A város kasszájával kapcsolatban azt mondaná Alpolgármester úrnak, hogy akkor, amikor az
alpolgármesteri díjazásért a jövedelmét felvette, akkor is gondolhatott volna rá. Nem látta,
hogy nagyon figyelte volna.
Gyovai István polgármester:
Máté Lajos képviselő úrnak ez volt az utolsó hozzászólása, most már megnyugodhat.
Halász Balázs képviselő:
Elég furcsa, hogy Alpolgármester urat említette. Fülöp Róbert alpolgármester azt mondta,
hogy ezentúl a testületi ülések szinte unalmassá válnak, csak gombnyomogatás történik. Nem
jól beszéltek össze. Egy kicsit többet kellene beszélniük, de nem úgy, hogy negyed órát
elhúzzák a testületi ülést és még akkor sem jutnak dűlőre. Gondolja, hogy ezt Máté Lajos
képviselő a Fülöp úrnak mondta, mert az ő fizetése nem 56.000 Ft, hanem elég szép, amit a
másik oldal nem csökkentett.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Tudta mindig, hogy a parkolás ilyen dolgokat hoz elő. Ez nap, mint nap tapasztalják ezt. Azt
gondolják, hogy a következetességet számon kellene kérni mindenkitől. A parkolással
kapcsolatban jelenleg érvényes szabályok, amelyeket a képviselő-testület saját maga alkotott,
ezeknek a bevételeknek a növelését és a területek növelését irányozza elő. Ezt igyekeznek
olyan módon megtenni, hogy a lakosság számára a legelviselhetőbb terhet jelentse. Az első
időszakban 40.000 Ft volt a bérlet. Egy képviselői indítványra lecsökkent 20.000 Ft-ra,
jelenleg 12.000 Ft lenne. A havi bérlet 1.500 Ft, egy bírság 2.500 Ft. Ha valaki nem akar
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fizetni a parkolásért, annak nem kell megállnia ilyen helyeken. 150 hely van és a várostól kb.
50 méteres körben közel több száz parkoló van még mindig magánterületen és közterületen is.
Úgy gondolja, hogy ez nem elviselhetetlen. A 160 Ft felemelése 200 Ft-ra azért történik, mert
az automaták 5 Ft-ost nem tudnak beszedni, 20 Ft-tal nem lehet felemelni. Ez volt az
elképzelésük, technikai kérdésként fel kellett emelniük 200 Ft-ra. Annyiféle bérlet van, ami az
üzlettulajdonosoknak is kedvező lehetőséget biztosít. Ha valaki ezeket a bérleteket a
vásárlóinak is odaadja, akkor meg tud állni és ezeknek az üzleteknek a forgalmát sem
befolyásolja ez a dolog.
Arra kéri a testületet, hiszen ennek a városnak a "kormánya", ő dönti el, hogy milyen irányba
mennek a dolgok, hogyha bármiféle ellenkező irányú döntésre készül, arra legalább egy 0,5-1
év türelmi időt adjon. Azoknak az embereknek, akiket ezzel kapcsolatban megbíznak,
felvesznek, az állását meg kell szüntetni, bizonyos bevételekről kell onnantól kezdve
lemondani. A Városgazda Zrt. amúgy is szűkös anyagi keretét fogja befolyásolni. Ha ilyen
döntésre készülnek, vagy a többségi oldal így gondolja, legalább egy kifutási időt adjanak
erre a dologra. Ennek ellenére azt kéri, hogy ezt a módosítást szavazzák meg. Természetesen
állnak elébe annak, hogy bármilyen fórumon megvitassák ennek a tevékenységnek a további
sorsát.
Gyovai István polgármester:
A vitát az imént már lezárta. Néhány szót ő is hozzáfűzne. Mindennapi életükben ők is járnak
valamennyien nagyvárosban. Amikor fél órán keresztül nehezen találnak parkolóhelyet és ha
találnak, akkor is fizetniük kell, valamint akár több száz méterre vannak attól a céltól, ahova
igyekeznek, Kiskunhalason nincsenek ilyen távolságok. A nem fizető helyek is maximum 100
méteren belül megtalálhatóak a városközponttól. Természetesen megérti, hogyha valaki
beteget, idős embert szállít, ott kívánnak megállni, ahol legközelebb vannak a céljukhoz.
Jelenleg is találhatóak a városközpontban mozgáskorlátozottak számára kijelölt
parkolóhelyek. Nehezen tudja megérteni azt, éppen ezért nem beszélhetnek korlátozásról,
vagy őrületes mértékű parkolódíj emelésről, hogy valaki azért ideges és nem kívánja befizetni
a 200 Ft-os parkolódíjat, mert csak 150 méterre talál ingyenes parkolóhelyet. Ezzel ők nem
korlátozzák az üzletek forgalmát. Aki vásárolni akar, az tud, maximum sétál 100 métert.
Máté Lajos képviselő meglehetősen felindultan ecsetelte azt, hogy 20-25 %-os emelésről van
szó. Igen, abban az esetben, ha valaki valamilyen bérletet nem kíván vásárolni.
40.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra, most pedig 20.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra csökkentik az éves bérleti
díjat. Ez éves szinten azt jelenti, hogy havi 5 alkalommal kell megállni, amikor elvileg a 200
Ft-os díjat fizeti az ember. Egy gyakorlott autóhasználó nem 5 alkalommal áll meg a
városközpontban havonta, hanem nagyon sokszor, több tízszer. Az a több tíz alkalommal
lényegében ingyenes számára, amennyiben éves bérletet vásárol.
Nagy tisztelettel javasolja ő is valamennyiük számára a rendelet módosítás elfogadását.
No: 1139
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Nem

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2012.dec.:20 14:53:50
Eredménye
Voks:

>0<Minősített szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

12
1
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 45/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001.(V. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
tv. 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a
parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. számú
mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép:
2.§
Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.”
8 Új napirendi pont 14:53:58
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Szintén ebben az Intézkedési Tervben határozta el a képviselő-testület, hogy a lakásrendszert
át kell alakítani és több év távlatában meg kell oldani olyan problémákat, mint hogy kevés
pénz jut a karbantartásra és bizonyos szerződések tekintetében nagyon alacsony a bérleti díj.
Erre vonatkozóan egy több éves program készült. Szétválasztották már a szociális és a piaci
alapú bérlakásokat, igyekszenek piaci alapon kiadni sok bérlakást. Ezt a bizonyos
bevételnövelést, amit elhatározott a képviselő-testület, ezzel a rendelettel teljesítik ebben az
évben.
Kérdések 14:55:14
Halász Balázs képviselő:
Tudják, hogy közel 100 db azoknak a szerződéseknek a száma, ami régi fajta. Nem nagyon
tudnak mit kezdeni azzal a lakóval, akinek hátraléka van. Különböző feltételek miatt nem
tudják módosítani ezeket. Van-e lehetőség arra, hogy ezeket a szerződéseket felújítsák, illetve
más formában megcsinálni?
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Nagyon rövid a válasz: nem. A határozatlan idejű szerződésekre vonatkozik a Képviselő úr
kérdése. Ezt egyoldalúan nem lehet felbontani. Ezért van az a megoldás, hogyha valamilyen
szinten megnövelik a bérleti díjat és felmondási okká tették korábban a rendeletben a közmű
nem fizetést, így valószínűleg azok maradnak ebben a rendszerben, akik tisztességesen
fizetnek. Ha tisztességesen fizetnek, akkor a szerződést nem kell felbontani. Azóta, mióta ez a
rendelet máshogy szól, már csak határozott idejű szerződéseket kötnek. A korábbiak
tekintetében az a céljuk, hogy tisztességesen fizető emberek maradjanak a rendszerben, akik
önkormányzati lakásban laknak. Ez a dolog értelme, ennyit tudnak tenni. Egyoldalúan nem
tudnak szerződésmódosításokat tenni.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1140
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............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
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Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 14:57:05
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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 46/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 35/2011(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 20.§
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában megjelölt feladatkörében, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011(XII.21.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép.
2.§
Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.”
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9 Új napirendi pont 14:57:11
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 20/2011. (IX. 28.) sz. rendelet módosítása

ellátásáról

és

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:57:47
Nagy Róbert képviselő:
Egy kis magyarázatra szorul a bizottság álláspontja, ugyanis az előterjesztésből egyértelműen
kiderül, hogy a számítási módszerek megváltoztak a kéményseprő-ipari közszolgáltatások
terén. Elég nehéz, de mégis szeretett volna a bizottságuk valamilyen módon olyan számítást
látni, hogy az elmúlt évekhez képest mennyit emelkedne ez a szolgáltatás. Arra kérték az
előterjesztőt, hogy testületi ülésig igyekezzen számításokat bemutatni, mégha nehézkes is…
Gyovai István polgármester:
Felkéri Máté Lajos képviselőt, hogy kapcsolja ki a játékot, amivel éppen foglalkozik. Kéri,
hogy a testületi ülés folyamán ne játsszon.
Nagy Róbert képviselő:
Egy olyan számítást szeretnének látni, amivel összehasonlítást lehet tenni a tavalyi és jövő évi
árakra vonatkozóan.
Gyovai István polgármester:
Még nem áll jogában, hogy a Képviselő urat kivezettesse, de az SZMSZ módosítás alkalmával
kérni fogja. Köszöni, ha lekapcsolta a játékot.
Halász Balázs képviselő:
Nem tudja, hogy Máté Lajos képviselő mit szól ezekhez az emelésekhez. A régi rendszer
szerint egy használatban lévő, egyedi szilárd tüzelésű kémény tisztítása 1392 Ft/db/év. Nem
tudja, hogy ez most mennyire módosult. Az előző táblázatban még láttak olyan gnh és gzh
jelzést, ami ha megjelenik a Halasi Tükörben, nem tudja, hogy az egyszerű ember mit tud
ezekkel kezdeni.
Láthatják, hogy ez az emelés nem 20 % lesz, ahogy Nagy Róbert képviselőtársa is kérdezte.
Kíváncsi a számra, hogy mennyi lesz, de jóval felette. Nem tudja, hogy a lakosság terheit
felmérték-e. Mindig az hangzik el az emeléseknél, hogy a lakosság fogja-e még bízni ezt a
terhet, ami rájuk szakad. Tudják, hogy 4 évente szakvéleményeztetni kell a kéményeket bontás
nélkül. Ennek 880 Ft volt a díja korábban. Ez most hogy alakul az új rendszerben?
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Gyovai István polgármester:
Soltész Gergely környezetvédelmi referens elvégezte a számításokat, s ezeket fogja ismertetni.
Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Nagy Róbert képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy 2012. december 11-én került a
Magyar Közlönyben kihirdetésre egy kormányrendelet, illetve egy belügyminisztériumi
rendelet, ami jövő év január 1-jétől határozza meg az önkormányzatok számára azt
egységesen az országban, hogy milyen mértékben és milyen bontásban kell meghatározni a
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait. Ehhez kapcsolódóan nemcsak a díjakat
határozza meg a két jogszabály, hanem a kéményseprő-ipari közszolgáltatók számára
kötelezően ellátandó feladatokat is, amelyek jelentős mértékben kibővülnek az eddigi
feladatokhoz képest, itt infrastruktúrális eszközbeszerzésekkel és egyéb más költségvonzattal,
amit a szolgáltatási díjnak fedeznie kell. A Képviselő úr is említette és a bizottsági ülésen is
elhangzott, hogy az új díjalkotási metodika szerint, illetve korábban az önkormányzatok által
alkalmazott díjakat nem lehet párhuzamba állítani, ennek ellenére a jelenleg hatályos díjakat
próbálta összehasonlítani és erről egy kis számítást összeállítani a 2013. január 1-jétől
hatályos díjakkal. Itt nyilván azokat tudta párhuzamba állítani, amelyek most szabályozva
vannak a helyi rendeletükben. Hozzáteszi azt, hogy az új, elfogadásra beterjesztett helyi
rendeletükben több változat is előfordulhat attól függően, hogy szilárd tüzelésről,
gáztüzelésről, huzattal szabályozott, vagy mesterséges nyomás alatti rendszerről beszélnek. Itt
több olyan tényező van, ami befolyásolja. Az első tétel a használatban lévő egyedi gáztüzelő
berendezés égéstermékek elvezetésére szolgáló kéményeknél jelen állás szerint a 2012-es díj
1288 Ft volt, ez 2013-ban 840 Ft-ra fog csökkenni. Itt egy 34 %-os csökkenésről beszélnek.
A második pontban használatban lévő egyedi szilárd tüzelőberendezés égéstermék
elvezetésére szolgáló kéménynél 1392 Ft volt 2012-ben, 1036 Ft-ra csökken 2013 januárjától.
Használatban lévő gáz-szilárd tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló
gyűjtőkémény 580 Ft/szint/év, ami 700 Ft-ra fog emelkedni. Ez közel 20 %-os emelés.
Használatban lévő központi kéménynél 440 Ft/fm/alkalom volt meghatározva, itt 560 Ft/fm
lesz a jövőben: Itt közel 27 %-os emelésről beszélnek.
A tartalékkéményeknél, amelyek most benne vannak a rendeletben, nem lehet pontosan
meghatározni, hogy milyen számú az eltérés, mert mindegyik fajta tüzelőberendezésnél,
tüzelési technológiához másfajta tartalékkémény díjat rendel a jogszabály. Hasonlóképpen a
kéményégetésnél, ott 2840 Ft/óra/alkalom volt meghatározva. Az új jogszabály 2013-tól
alkalmat határoz meg, függetlenül attól, hogy mennyi az időtartama ennek a
kéményégetésnek. Itt is egy jelentős emelésről van szó. A négyévenkénti kötelező
felülvizsgálatnál bizonyos mértékben emelkedés tapasztalható, de ez úgy fog jelentkezni a
jövőben, hogy nem a négyévenkénti felülvizsgálatnál kell teljesíteni, hanem beépítésre kerül
az éves szolgáltatási díjba, ami a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.
Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy megváltoznak a jelölések.
Ezeket, melyek a jogszabály egyértelműen meghatároz, a beterjesztett rendelet-tervezetben
függelékként kívánják feltüntetni, hogy a lakosság a honlapukon és egyéb helyeken tudjon
tájékozódni. Amikor a szolgáltató elvégzi a szolgáltatást a jövőben, akkor erről tájékoztatást
tud adni majd a lakosságnak, hogy milyen kategóriában és milyen kéménytípusban végzett
szolgáltatás után fogja megfizetni a szolgáltatási díjakat.
Hozzászólások
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Halász Balázs képviselő:
Ettől félt. Amikor a bizottsági ülésen rákérdeztek az ügyvezetőnél, hogy hány százalékos
emelés várható, halkan mondta, hogy 60 %. Majd újra rákérdeztek a jegyzőkönyv tanúsága
szerint. Ilyenkor eszébe jut, hogy az előbb rágódtak ezen a kis emelésen és most simán meg
fogják szavazni a 20-27 %-os emelést, van ahol még több. Itt majdnem törvénykövetést
hajtanak végre, mert központilag van meghatározva. Az országgyűlési képviselőjük
meghallgatta-e valamilyen közvélemény kutatás kapcsán, vagy valamilyen fórum kapcsán,
hogy a lakosok bírják-e ezt a terhet. Ez csak egy tétel, de majd jön a többi. Akkor majd
meglátják, hogy a fizetések maradnak. 5,2 % az infláció kedves Aradszky Lászlóné képviselő
asszony! Ahhoz képest elég jó emeléseket hajtanak végre.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azért kért szót, mert áremelésről és árcsökkentésről beszélnek. Javaslata lenne az
ingatlantulajdonosok felé. A kéménye mérete és darabszáma alapján kerül megállapításra az
egy ingatlanra fizetendő kéményseprői díj, viszont vannak olyan kémények, amelyeket nem
használnak a lakosok. Van lehetőség ezeket szakemberrel lezáratni, használaton kívül
helyezni, nyilván azután nem kell fizetni. Azt szeretné javasolni a halasiaknak, hogy tegyék ezt
meg, gondolják át és a felesleges kéményeket zárassák le, így lehet spórolni.
Gyovai István polgármester:
A vitát lezárja.
Úgy ahogy Képviselő úr is megfogalmazta, törvényi kötelezettségük ezeket a díjakat
meghatározni. Ahogy Dózsa Tamás Károly képviselő is mondta, van a lakosság számára is
lehetőség olcsóbbá tenni a kéményseprő szolgáltatásokat azzal, hogy lényegében
megszüntetnek egyes kéményeket.
Jelentős emelés az ún. tartalékkémény kategóriája, ami ahogy Dózsa Tamás Károly képviselő
is említette, nem feltétlenül szükséges, hogy jelen legyen a lakásban. Ez a 80-81 %-os emelés
ezzel kivédhető.
A rendelet módosítás jóváhagyásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1141
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Nem
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:08:53
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
1
0

92,31%
7,69%
0,00%
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80,00%
6,67%
0,00%

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

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 47/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló
20/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 20/2011. (IX.28.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: kéményseprő-ipari
közszolgáltatás) célja az élet-és vagyonbiztonság, valamint a tűzbiztonság óvása érdekében a
kémények (égéstermék levezetők, tartozékaik), összekötő elemek rendeltetésszerű és
biztonságos működtetésének, a megfelelő légellátás biztosításának ellenőrzése.
2. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A kéményseprő-ipari közszolgáltatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának
szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben (továbbiakban: Rendelet)
meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátására és igénybevételére terjed ki.”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„A kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett kéményt magában foglaló lakás vagy más
helyiség tulajdonosa az 1. § (1) bekezdésben foglalt közszolgáltatást köteles igénybe venni, a
munka végzéséhez szükséges Rendeletben meghatározott előfeltételeket köteles biztosítani.”
4. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, vagy a Szolgáltató más okból nem
képes a közszolgáltatás ellátására, az önkormányzat legfeljebb 6 hónapi időtartamra
megbízást adhat - pályázat nélkül - a közszolgáltatás teljesítésére, amíg a Szolgáltató
jogszabályban meghatározott módon történő kiválasztására nem kerül sor.”
5.§
(1)Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése
(2)Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdése
(3)Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése
(4)Hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) bekezdése
(5)Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.
(6) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (3) bekezdése.
6.§
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
7.§
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”
10 Új napirendi pont 15:09:01
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:09:27
Hozzászólások

Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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No: 1142
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:09:59
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%

286/2012. Kth.
Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a HalasThermo Kft. tevékenységéről szóló 2012. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Soltész Gergely környezetvédelmi referens
Halas-Thermo Kft. Átlós út 64.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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11 Új napirendi pont 15:10:05
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Sóstó Sporthorgász Egyesület és az önkormányzat között kötendő
haszonbérleti szerződés
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:10:37
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1143
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:11:01
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%

287/2012. Kth.
A Sóstó Sporthorgász Egyesület és az Önkormányzat között kötendő haszonbérleti szerződés
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Határozat
1)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a
Sóstó Sporthorgász Egyesület között kötendő haszonbérleti szerződést elfogadja, és
felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármestert a szerződés aláírására.
2)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas
Város Polgármesterét, hogy a Sós-tó vízpótló kutak eredeti hatósági engedélyében foglalt és
kitermelt vízmennyiség után évente fizetendő vízkészlet járulék legalább 30 %-ban történő
megfizetéséhez, a Sóstó Sporthorgász Egyesület által - figyelemmel adott évi pénzügyi
helyzetére - nyújtott céltámogatáshoz kapcsolódó mindenkori tárgyévi megállapodást aláírja.
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 ügyintéző
Sóstó Sporthorgász Egyesület Állomás u. 4.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
12 Új napirendi pont 15:11:09

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A közművelődésről szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:11:34
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1144
Gyovai István.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
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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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:11:48
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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 48/2012. (XII.21.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 16/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődéről szóló 16/2012.
(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 4.§ helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ 4.§ Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait
- az önkormányzat által létrehozott Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal,
- közművelődési megállapodások megkötésével,
- közművelődési célú pályázati alapból biztosított támogatások keretében
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- Csillagászati Obszervatórium működtetése szolgáltatói szerződés keretében.
látja el.”
2.§
Hatályát veszti a Rendelet 7.§ d) pontja.
3.§
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”
13 Új napirendi pont 15:12:27
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kötött
közművelődési megállapodás módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:12:41
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1146
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:12:57
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%

43

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

288/2012. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás
módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és
Közművelődési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött 31/2011. Kth-val
elfogadott Közművelődési Megállapodást:
- A Megállapodás célja című rész 3. pontjából kikerül a: „Kiskunhalas Kossuth u. 43.sz.
alatti ingatlan” szövegrész.
- A Szerződés tárgya című rész II. 2.) pontjából kikerül a „valamint 2011. március 15. naptól
a Csillagászati Obszervatórium” szövegrész.
- A szolgáltatások teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök című rész III. 1.) pontjából
kikerül a „Kiskunhalas, Kossuth u. 43. sz. alatti Csillagászati Obszervatórium” szövegrész.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az 1. pont alapján módosított, az előterjesztés mellékletében lévő, egységes szerkezetbe foglalt
Közművelődési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Molnár Nándor közoktatási referens
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. ügyvezetője Bokányi D. u. 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
14 Új napirendi pont 15:13:02

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor közoktatási referens:
Az előterjesztésre amiatt került sor, mert az elmúlt rendkívüli testületi ülésen döntött a
képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő
köznevelési intézmények működtetéséről. Ezt a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete keretében látja el a város. Ezzel a feladattal módosítottuk a gazdasági szervezet
alapító okiratát, ezért van a testület előtt az előterjesztés.
Kérdések 15:14:02
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosításának elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1147
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:14:17
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%

289/2012. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
alapító okiratának módosítása
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Határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát
az alábbiak szerint fogadja el:
Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete

Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény

Szakágazati száma (TEÁOR):

841116 Általános közigazgatás

Működési területe:

Kiskunhalas város

Törzskönyvi száma:

340247

Az alapító okirat száma:

Típusa:

Kisegítő Szolgálat

Irányító szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Fenntartó neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Alap tevékenységei:
1.
2.
3.
4.

A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Óvodai intézményi étkeztetés
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

12. Ifjúság-egészségügyi gondozás
Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére
bevételeket képezhet.

Szakfeladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást

•

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Intézményegységei: nincsenek

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.
Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21.
Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a.
Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23.
Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6.
Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1.
Oktatási Ingatlan, 6400 Kiskunhalas Köztársaság u. 17.
Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17.

Oktatási ingatlan 6400 Kiskunhalas Csónak u. 2.

Feladatellátást szolgáló vagyon:
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•

Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.

Vagyon feletti rendelkezés:
•
•

A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése
nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános
pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el., a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény továbbá a 77/1993.(V.12) kormány rendelet alapján.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó jogviszony

Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 289/2012. Kth. Számú határozatával elfogadta.
Jelen alapító okirat 2013. január 1-ei hatálybalépésével a 271/2012.Kth. Számú alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szécsényiné Nagy Katalin KIGSZ vezető
Csúzdi Zoltán oktatási, közművelődési osztályvezető
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 15:14:24

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó Társulás
megszüntetése kapcsán a vagyon megosztásáról szóló megállapodás elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:14:54
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1148
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:15:08
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%

290/2012. Kth.
Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetése kapcsán
a vagyon megosztásról szóló megállapodás elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, a Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási
Intézményfenntartó Társulás megszűnése kapcsán mellékelten csatolt, a vagyon megosztásáról
készített megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az abban foglaltak
szerint a vagyonmegosztással kapcsolatos teendőket 2012. december 31-ig hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Nagy Ferenc Pirtó Község Önkormányzatának polgármestere,6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.
Juhászné Czinkóczi Éva a Felsővárosi Általános Iskola igazgatója, Szabadság tér 6.
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

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

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Nevelési tanácsadás feladatra kötött megyei megállapodás módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor közoktatási referens:
Inkább csak a tájékoztatás kedvéért mondja el, hogy ez előterjesztésre azért került sor, mert a
Nevelési Tanácsadó átköltözik 2013. január 1-jétől a Városháza u. 2. szám alól a Csónak
utcába. Akik a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait igénybe akarják venni a városból, illetve a
város környékéről, azok ne a Városháza utcában keressék, hanem a Csónak utcában, a volt
ideggondozó épületében. Az állami feladatellátás keretében a nevelési tanácsadásról ott
gondoskodnak.
Kérdések 15:16:20
Hozzászólások

Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1149
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:16:42
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%

291/2012. Kth.
Nevelési tanácsadás feladatra kötött megyei megállapodás módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Bács-Kiskun Megyei
Intézményfenntartó Központtal a nevelési tanácsadás feladatok ellátása tárgyában létrejött
megállapodás 1. számú módosítását.
Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megállapodás módosításának aláírására:
MEGÁLLAPODÁS
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről: a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelye: 6000
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., törzsszáma: 795537, adószáma: 15795537-2-03, KSH statisztikai
számjel: 15795537-8411-312-03, képviseli: Minda Imre László vezető, a továbbiakban: BKMIK) és
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.,
képviseli: Gyovai István polgármester, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH száma:
0332434, a továbbiakban: Városi Önkormányzat, együttesen felek) között az alulírott helyen és napon
az alábbiak szerint:
1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kiskunhalas Város
Önkormányzata 2011. július 5. napján megállapodást kötöttek a sajátos nevelési igényű tanulók
oktatása, nevelése feladatok, mint kötelező megyei feladat további ellátása, és az e feladat ellátását
szolgáló intézményi vagyon térítésmentes használatba adása tárgyában.
2. A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) értelmében a BácsKiskun Megyei Önkormányzat kötelező feladatai között felsorolt nevelési tanácsadási feladatok
ellátása 2012. január 1-jétől az állam feladata, továbbá arról is, hogy a konszolidációs törvény 10. §
(1) bekezdése értelmében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, „az átvett intézmény
fenntartójának, alapítójának, kezelőjének az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei
tekintetében jogutódja”. A 258/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kijelölt szerv
a Megyei Intézményfenntartó Központ.
Az említett jogszabályok értelmében 2012. január 1-jei hatállyal a fentiekben hivatkozott
megállapodás valamennyi pontja vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyébe
jogutódként a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ lépett.
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3. Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás 6. pontját úgy módosítják, hogy a
Kiskunhalas Városház u. 2. szám alatti, 10 helységből álló 169 m2-es épületrész 2012. december hó
20. nappal törlésre kerül, a nevelési tanácsadási feladatok ellátására a Városi Önkormányzat
tulajdonában lévő, Kiskunhalas belterület 2264/9 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Kiskunhalas,
Csónak u. 2. szám alatt található, 7417 m2 területű, kórház megnevezésű ingatlanból 336 m2
alapterületen fekvő (volt ideggondozó) épület ugyanezen pontba beemelésre kerül.
Megállapodó felek rögzítik, hogy az ingatlan vonatkozásában 2012. november 21-én átadás-átvételi
megállapodást kötöttek, mely ingatlan a BKMIK határozatlan idejű ingyenes használatába került.
A Városi Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy 2012. december 4-én a Semmelweis Halasi
Kórház Nonprofit Kft, a BKMIK és a Kiskunhalasi Nevelési Központ (6400 Kiskunhalas, Köztársaság
u. 17.) háromoldalú megállapodást kötött az épület energia és közmű ellátásának biztosítására.
Megállapodó felek rögzítik továbbá, hogy az e pontban megjelölt épületet Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én kelt, 227/2012. Kth. határozatával –
figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában foglaltakra – ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adta. Tekintettel az ingatlan tulajdonjoga állam általi megszerzésének
időigényére, a BKMIK az ingatlanon határozatlan idejű ingyenes használat jogát kapta. Az ingyenes
használat megszűnik, amikor a Felek között az MNV. Zrt. hozzájárulásával később megkötött
megállapodás alapján az épületre a Magyar Állam tulajdonjoga, illetve az épület alatt lévő
földterületre a földhasználati joga bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba.
4. Megállapodó felek a fentiekben hivatkozott megállapodás 8. pontját 2012. december hó 20. nappal
hatályon kívül helyezik.
5. A megállapodás módosítása kizárólag a feladatellátást szolgáló ingatlan módosítása miatt történt,
a felek a módosított megállapodás minden további rendelkezését hatályukban fenntartják.
6. Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat
elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére
kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék
illetékességét.
7. Jelen megállapodást Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……. Kth. számú
határozatával jóváhagyta.
8. Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Kiskunhalas, 2012. december …

Kecskemét, 2012. december ………

…...................................................
Gyovai István
polgármester
Kiskunhalas Város Önkormányzata

…..................................................
Minda Imre László
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetője

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Csúzdi Zoltán oktatási- és közművelődési osztályvezető
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens általa:
Minda Imre László Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

17 Új napirendi pont 15:16:49
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:17:05
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1150
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:17:21
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.:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
292/2012. Kth.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával
létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás aláírására.
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás következő ülésén a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítsa:
a) Ahol a megállapodás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével és feladatainak
végrehajtásával, valamint a működésével kapcsolatos feladatok ellátásával a
Polgármesteri Hivatalt mint munkaszervezetet említi, ott a „munkaszervezet”
szövegrész helyett „Hivatal” kerüljön beépítésre.
b) A III/1 pontjának utolsó gondolatjellel rögzített pontja az alábbiak szerint kerüljön
módosításra: - ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács - a
Hivatal vezetésével egyeztetve - feladatkörébe utal.
c) A V/3. pontjában a „Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály „ szövegrész helyett a
„ Belső ellenőre” szövegrész kerüljön beépítésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos kistérségi irodavezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 15:17:27

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halas-T Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések 15:17:41
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Talán fél évvel ezelőtt nyáron volt sok rendkívüli ülés és tanácskozás, mire eljutottak oda,
hogy átvegyék ezt a távfűtéses történetet. Akkor arról volt szó, hogy gyorsan helyt álltak 100
millió Ft-os nagyságrendben az adósságért. Megbíztak egy ügyvezetőt, hogy aztán rendbe
kerül ez a történet és utána a városnak is és a lakóknak is jó lesz. Az elmúlt testületi ülésen
nyomatékosították egy határozatban az Ügyvezető úr együttműködését. Kötelezték arra, hogy
a Városgazda Zrt. vezetésével együttműködjön. A múlt ülésen is kérdezte, mint most is, hogy
erre miért volt szükség?
Felmerül az emberben ennek következményeképpen, hogy mégis egy 30 millió Ft-os
kölcsönről szól az előterjesztés. Hogyan kerül ez eléjük? Miért nem tudnak a megoldás felé
haladni?
Gyovai István polgármester:
A megoldás felé haladnak. Rosszul fogalmazta a kérdést, igenis abba az irányba haladnak.
Nem volt kérdéses, kezdettől fogva rendkívül nehéz a távhő helyzete. Arra a 30 millió Ft-ra,
amit emlékezete szerint az augusztusi ülésen szavazott meg a képviselő-testület, akkor sem
volt kérdéses, hogy az év vége után is szüksége lesz rá a Halas-T Kft.-nek.
Nyilvánvaló, hogy az a megállapodás, ami a testületi döntés alapján született, az
önkormányzat költségvetési szabályai szerint csak naptári évre születhetett, tehát december
31-gyel annak a tagi kölcsönnek a lejárata véget ér, viszont január 1-jével éppúgy szükség
van erre a mennyiségű pénzre a további folyamatos finanszírozáshoz. Ezért van most előttük
ez az döntési helyzet. Fél tőle, hogy a következő testületi ülések egyikén továbbra is napirend
lesz a Halas-T Kft. különböző működési problémája, de ezzel véletlenül sem szeretné azt
sugallni, hogy a lakosság számára problémát jelent a fűtés, vagy akár a melegvíz
szolgáltatás. A tél folyamán garantáltan folyamatos is lesz és azt követően is természetesen az
önkormányzat mindent megtesz azért, hogy ez a helyzet véletlenül se botoljon meg, azaz 1600
lakásban ne legyen ez a szolgáltatás.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a tagi kölcsön nyújtásával kapcsolatos
határozat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1151
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
>0<Minősített szavazás
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Ideje:2012.dec.:20 15:21:21
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%

293/2012. Kth.
A Halas-T Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése terhére
2013. június 30. napjáig szóló időtartamra 30.000.000,-Ft azaz harmincmillió forint tagi
kölcsönt nyújt a Halas-T Kft-nek a Kft. likviditásában bekövetkezett átmeneti nehézségek
áthidalására, amely kiterjed a tényleges távfűtési szolgáltatást végző cég pénzügyi
megsegítésére is. A kölcsönt a mindenkori jegybanki alapkamat, mint ügyleti alapkamat
terheli. A Halas-T Kft.-t megilleti az elő- és résztörlesztés joga. Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az erről szóló
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Kovács Gábor Halas-Távhő Kft. ügyvezetője, Kuruc vitézek tere 22.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
19 Új napirendi pont 15:21:27

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Semmelweis Kórházzal szembeni, behajthatatlanná vált követelés
elengedése
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:21:44
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát. Néhány százezer forint elengedéséről van szó.
No: 1152
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:21:59
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%

294/2012. Kth.
A Semmelweis Kórházzal szembeni, behajthatatlanná vált követelés elengedése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Semmelweis
Kórház Nonprofit Kft.-vel szemben a 401.117.- forint összegű, behajthatatlanná vált
követeléséről lemond és hozzájárul a követelés Kiskunhalas Város Önkormányzatának
számviteli nyilvántartásából való kivezetéséhez.
Határidő: azonnal
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Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
20 Új napirendi pont 15:22:05

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
(Harkakötöny)

Közös

önkormányzati

hivatal

kialakításának

kezdeményezése

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Mint ahogy az előző testületi ülésükön Pirtó település, most Harkakötöny település kíván
közös önkormányzati hivatalba lépni Kiskunhalas Város Önkormányzatával.
Kérdések 15:22:30
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a kezdeményezés jóváhagyásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1153
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:22:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

13

100,00%
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86,67%

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

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

295/2012. Kth.
Közös önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezése (Harkakötöny)
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Harkakötöny
Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
kezdeményezését.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közös önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges feladatok megtételére, a szükséges
megállapodások előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
Harkakötöny Község Önkormányzata, 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
21 Új napirendi pont 15:22:50

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintő teljesítménykövetelmények
alapját képező kiemelt célok meghatározása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ebben az esetben tájékoztatóról van szó, kérdés és vita nélkül foglal állást a képviselőtestület. A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1154
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:23:36
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%

22 Új napirendi pont 15:23:44
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kopjafa állításához tulajdonosi hozzájárulás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:23:58
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1155
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
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Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:24:12
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%

296/2012. Kth.
Kopjafa állításához tulajdonosi hozzájárulás
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2012/2013 tanévben ballagó diákok szülői közössége
a Felsővárosi Általános Iskola bejáratától északkeletre faragott fa emlékoszlopot állítson a
100 éves iskola nevelőtestületének.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Balanyiné Mosolygó Júlia, Kiskunhalas, Fácán u. 1.
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
23 Új napirendi pont 15:24:18

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Halas Acél Kft. foglalkoztatási kötelezettségének elismerése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések 15:24:33
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1156
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:24:51
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%

297/2012. Kth.
Halas Acél Kft. foglalkoztatási kötelezettségének elismerése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Halas Acél Kft. között 2009.
július 6-án a 6046 hrsz alatti ingatlan eladása tárgyába létrejött szerződésben vállalt
foglalkoztatást 2012. december 31-ig terjedően 85 %-os mértékben teljesültnek elfogadja.
2. A Képviselő-testület feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a 6046/1 hrsz
és a 6046/3 hrsz alatti ingatlanokat terhelő 23.965.000 Ft és járulékai erejéig terjedő
jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön, felhatalmazza a Polgármestert az
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ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére és az eljárás lebonyolítására. Az Önkormányzat a
ranghelyet nem tartja fenn.
3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az Önkormányzat és a Halas Acél Kft.
között 2009. július 6-án a 6046 hrsz alatti ingatlan eladása tárgyába létrejött szerződés oly
módon történő módosításával hogy a 6046/1 hrsz alatti ingatlanra 3.594.750 Ft és járulékai
erejéig terjedő jelzálogjog bejegyezésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1., általa: Halas Acél Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 15:24:57

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 875/1 hrsz.-ú Baranyai Ferenc utcai ingatlan (volt Cukrászüzem)
hasznosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Mivel ez most szerepel előttük első alkalommal, a bizottságok nem foglalkoztak vele.
Kérdések 15:25:17
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Gondolja, hogy választ fog kapni az interpellációjában feltett kérdésére. Sok év után
visszakapták ezt az épületüket, ami az ő tulajdonuk, elég leromlott állapotban. Megdöbbenve
látja, hogy a Városgazda Zrt.-nek 1 millió Ft-os beruházást kell rajta végrehajtania.
Véleménye szerint ez lehet több, de kevesebb nem biztos, hogy ezt az épületet olyan állapotba
hozza, hogy tudják hasznosítani. Vállalkozó lett volna arra, aki ezt megcsinálja és utána
lelakja, ha bele tud költözni ebben az épületbe, de akkor nem kapták vissza. Kb. 1 évvel
ezelőtt kérték, most visszakapják azzal a feltétellel, hogy benne elhelyezett dolgokat ingyen
raktározzák tovább. A Vári Szabó István Szakközépiskolának nagyon jó diákjai vannak, akik a
szakmát magas fokon tanulják meg. Mindig arra hivatkoznak, hogy kellene nekik tanfelület,
ahol a burkoló, a tetőfedő tud gyakorolni, hogy az életben megállja a helyét. Ezen az épületen
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kimondottan jó lehetőség lenne, hogy ezek a tanulók is szerezzék meg a kellő gyakorlatot
ahhoz, amit majd a szakmunkásvizsgán számonkérnek. Ha nem is az 1 millió Ft-ot, de
legalább a felét átvállalhatná akár a megye, akár az iskola, aki használta ez az ingatlant,
hogy olyan állapotba kerüljön vissza, ahogy átadták ezt annak idején.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a hozzászólásokat. Most már valóban egy több, mint egy éves folyamat zárul le, vagy
zárult le azzal 1-2 héttel ezelőtt, amikor a hivatalos eljárás keretében a Vári Szabó István
Szakközépiskolától átvették az ingatlant. Nem helyes, amit állított a Képviselő úr. Az ott tárolt
berendezéseket, eszközöket nem a városnak kell tovább tárolnia. Kétségtelen, hogy voltak
ilyen kezdeményezések, de végülis ebben megállapodásra jutottak.
A pillanatnyi pénzügyi helyzetben, ami nemcsak Kiskunhalas Város Önkormányzatára
vonatkozik, sajnos megbeszéléseik ellenére egyértelművé vált, hogy sem a
kormányhivatalnak, sem az intézményfenntartó központnak, sem a Vári Szabó István
Szakközépiskolának nincs arra anyagi lehetősége, hogy ezt az intézményt, illetve a felújításait
finanszírozza. Ráadásul olyan szakmai feladatok vannak a felújítási szükségletek között,
amelyek tanulókkal nem hajthatók végre. Ilyen az elektromos rendszer felújítása és némi
tetőszigetelés. Sajnos ebben sem tudnak a segítségükre lenni.
Annak nincs különösebb akadálya, ahogy történt ez már az évben, hogy a Vári Szabó István
Szakközépiskola másfajta munkákba besegítsen az önkormányzatnak. Bízik benne, hogy ez a
kapcsolat továbbra is megmarad. Nekik alapvető érdekük az, mind az önkormányzatnak, mind
a Városgazda Zrt.-nek, hogy ez az ingatlan most már minél gyorsabban hasznosításra
kerüljön, itt természetesen bérleti jogviszony fog kialakulni vállalkozókkal. A határozati
javaslatuk alapján a szükséges felújítási munkálatokkal megbíznák a Városgazda Zrt.-t,
illetve az épület hasznosítását minél gyorsabban határozzák meg, hogy a Városgazda Zrt.
végrehajtsa.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1157
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:30:10
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%

298/2012. Kth.
A 875/1 hrsz-ú, Baranyai Ferenc utcai ingatlan (volt Cukrászüzem) hasznosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halasi Városgazda
Zrt.-t, hogy a 875/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításához elengedhetetlenül szükséges felújítási
munkákat – maximum 1 millió forint összegig – végezze el.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 875/1 hrsz-ú ingatlan
hasznosításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 15:30:17

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete Zöldövezeti pályázatához
kapcsolódó döntések meghozatala
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Nagy Róbert Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Mivel valószínűleg az év utolsó bizottsági határozatát olvasta fel, ezúton szeretne köszönetet
mondani a bizottság összes tagjának, illetve az apparátusnak az egész éves konstruktív
munkájáért.
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Soltész Gergely környezetvédelmi referens:
Ahogy azt a bizottsági ülésen is jelezni kívánta, az előterjesztés két határozatot foglal
magába. Ahogy Elnök úr is említette, a második határozatban foglalt 2. pontot kivennék a
határozati javaslatból. A második határozat csak egy pontot tartalmaz.
Gyovai István polgármester:
Ennek figyelembevételével és a bizottsági határozat alapján, mint előterjesztő az elhangzottak
szerint javasolja a képviselő-testület számára az elfogadást.
Kérdések 15:31:55
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát a fentebb ismertetett formában.
No: 1158
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:32:08
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%

299/2012. Kth.
A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete Zöldövezet pályázatához kapcsolódó döntések
meghozatala
66

Határozat
1)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében
eljárva, a „Zöldövezet program” II. fordulójának pályázati nyertessége esetén hozzájárulását
adja a Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete által, a Kiskunhalas, 2604/16 hrsz-ú,
természetben az Erzsébet királyné tér részét képező ingatlanon 3000 m2 –es területű közösségi
tér kialakításához, figyelemmel a Képviselő-testület Kiskunhalas Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001 (II.01.) Kt. számú rendeletében
foglaltakra.
2.)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati nyertesség esetén
a Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete számára segítséget nyújt a közösségi tér
megvalósításához szükséges park kialakítási- és gondozási (cserjeirtás, fanyesés,
növénytelepítés, csatorna takarítás, hulladék szállítás) munkálatainak elvégzéséhez.
3.)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiskunhalas
Város Polgármesterét a pályázat beadásához szükséges, fentebbi Képviselő-testületi
döntéseknek megfelelő nyilatkozatok megtételére, aláírására.
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 ügyintéző
Ván László főkertész
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete, Mongyi Mariann, Mérleg u. 3.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

300/2012. Kth.
A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete Zöldövezet pályázatához kapcsolódó döntések
meghozatala
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati nyertesség esetén
vállalja az egyesület számára az önrész feletti költségek előfinanszírozásához szükséges,
visszatérítendő támogatás jogcímén nyújtott maximum bruttó 560.000,-Ft-t rendelkezésre
bocsátását, melyet a 2013. évi költségvetésében biztosít azzal, hogy az egyesület külön
megállapodás alapján annak teljes mértékű visszafizetésére kötelezett legkésőbb 2013.
december 31. napjáig függetlenül a pályázat elszámolásától, elszámolhatóságától.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete, Mongyi Mariann, Mérleg u. 3.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 15:32:15

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által Kiskunhalas
városában végzett települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Tájékoztatóról lévén szó, szintén kérdés és vita nélkül kérdezi a testületet a tájékoztató
elfogadásáról.
No: 1159
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................................Távol
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2012.dec.:20 15:32:41
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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27 Új napirendi pont 15:32:48
27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Gyovai István polgármester:
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy az Alsóipartelep 1. szám alatti lakos Szegedi
útra történő kijutásával kapcsolatban adott választ elfogadja-e?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Semmelweis téri szobor mellett a parkolás
lehetőségére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a külterületek gréderezésére kapott választ elfogadjae?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a külterületi utak javításánál a csatornázásnál
keletkező zúzott kő felhasználására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
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Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a kártyafeltöltő automata felszerelésere kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Reméli, hogy ez megtörténik minél előbb és a lakosság szolgálatára lesz. A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a volt cukrászüzem állapotának helyreállítására
kapott választ elfogadja-e?
Az előzőekben erre lényegére már megkapta a választ.
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Toldi utca és a Harangos tér találkozásánál lévő
gödrök feltöltésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az állatvásárba vezető úton lévő gödrök feltöltésére
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Pajor Kálmán képviselő nem tartózkodik itt, később visszatérnek a kérdéseire.
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Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Horváthék tanyájához vezető út
alácsövezésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Garas dűlőn több helyen gépi földmunka
elvégzésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A további interpellációs válaszoknál egyik esetben sem arra kapott választ, amit kérdezett.
Nem tudja, hogy mit tegyen ilyenkor. A választ elfogadja és keresi a Stratégiai és Fejlesztési
Osztályt.
Gyovai István polgármester:
A téli időszak miatt egyfajta egységes választ kapott valamennyi kérdésére.
Jekő Attila képviselő most sincs jelen, tehát a korábbi kérdéseire adott választ most sem tudja
elfogadni.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 15:35:44

Jerémiás Béláné képviselő:
Ismételt lakossági megkeresésre kér segítséget. Az Eötvös u. 5. szám alatt fekvő ház előtti
járdásról van szó. Az utca lakói arra panaszkodnak, hogy szinte mindig szemetes a járda és a
havat sem takarítják el. Kérésük, hogy figyelmeztessék az ingatlan tulajdonosát kötelességére,
hogy a ház előtti járdát tartsa tisztán szeméttől és hótól egyaránt.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 15:36:25

Halász Balázs képviselő:
Az 53-as főút sem maradt ki a csatornázásból. A felső szakaszán, ahol felvágásra került az
úttest és a helyreállítás megtörtént, tisztítóaknának helyeztek el. Ennek az egyik része annyira
fellazult, hogy éjjel, amikor mennek el az autók, nemcsak az ott lakók nem tudnak pihenni,
hanem attól félnek, hogy baleset történik. Hihetetlen, hogy milyen zuhogással van az az egy
fedlap. A mellette lévőt leaszfaltozták, de pont az maradt ki, aminél a hiba van. Ezt kérné
mielőbb kivizsgáltatni és megjavítani.
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Gyovai István polgármester:
Pajor Kálmán képviselő jelentkezett még interpellációval, ő azonban nem tartózkodik
körükben.
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
A mai ülésük volt az utolsó ez évi rendes ülés. Bízik benne, hogy az év folyamán, a két ünnep
között nem kell ismét összeülniük, bár van némi esélye. Rossz nyelvek, illetve médiák szerint
néhány ezer évvel ezelőtt arra hívták fel a figyelmet a maja birodalomban, hogy a holnapi
napon világvége lesz. A mai képviselő-testületi ülést úgy értékeli, hogy nem erre a
világvégére, hanem további folyamatos munkára készültek, illetve annak megfelelő döntéseket
hoztak. Éppen ezért bízik benne, hogy a következő év során is hasonló eredményességgel
tudják valamennyi ülésüket, döntésüket végigvinni. Ezúton szeretné megköszönni
valamennyiük munkáját, valamennyi intézményüknél dolgozók munkáját, Kiskunhalas város
lakosságának munkáját. Bizony nagyon nehéz év volt az idei. Biztos benne, hogy a következő
évük sem lesz sokkal egyszerűbb, viszont ez az alkalom az, amikor mindenki számára boldog,
áldásos karácsonyi ünnepeket kíván és természetesen a jövő évre jó egészséget és boldog új
esztendőt! Köszöni a mai munkát és jó pihenést kíván az ünnepekre!
Ülés befejezése 15:39:05

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Jerémiás Béláné:)

(:Váradi Krisztián:)
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