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Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Halász Balázs képviselőket.
A mai napirendjük a két nappal ezelőtt kiküldött két napirendi ponttal szemben hét napirendi
pontot tartalmaz. Az elmúlt napokban történt események, változások hatásaként kénytelenek
erre a rendkívüli ülésre behozni valamennyit. Ezeket megkapták a képviselő-testület tagjai
nyomtatásban.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Kérdések 15:08:25
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
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1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
Néhány mondatot mondana ezzel kapcsolatban.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az üdvözléseket a testületi ülés végén tegyék meg.
Az elmúlt év decemberében szembesültek azzal az egyébként pozitív hírrel, ami a média
valamennyi területén megjelent, hogy a Magyar Állam az önkormányzati adósságok túlnyomó
részét ebben az évben az 5000 fő feletti lakosságszámú települések esetében átvállalja. Az
5000 fő alatti települések esetében december 31-gyel lezárult a folyamat. Valamennyi érintett
önkormányzat esetében létrejöttek azok a megállapodások, illetve a tegnapi tájékoztató
alkalmával ezt hallották, meg is történt az adósságrendezés az állam részéről.
Az elmúlt napokban, hetekben ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal, illetve az
önkormányzat részéről folyamatos feszültségben voltak, hogy milyen információkat fognak
kapni az üggyel kapcsolatban. Lényegében az elmúlt év végén egy előzetes tájékoztatást
hallott egy önkormányzati érdekszövetség ülésén, egy helyettes-államtitkár asszony adott elő
ezzel kapcsolatos tudnivalókat, amelyek már részben módosultak.
Tegnapelőtt jóformán az esti órákban kapták azt az összefoglalót, ami arra utalt, hogy a
tegnapi napon a Belügyminisztériumban az önkormányzatokkal foglalkozó államtitkár Tállai
András tartott egy tájékoztatót az 5000 fő feletti kelet-magyarországi települések képviselői
számára. Ezen a tájékoztatón kapták meg azokat az egészen konkrét lépéseket, határidőket,
tennivalókat, ami rájuk vonatkozik. Ez a tájékoztató máris különbözött az előző nap este
megkapott írásos anyagtól, amelyet aztán a mai napon a Magyar Államkincstár részéről még
egy levélben rögzítettek. A korábbi tájékoztatással ellentétben a jelen stádiumhoz nem
feltétlen szükséges az önkormányzat határozata. A maga és valamennyi kollégája részéről az
az álláspont, hogy természetesen a képviselő-testületnek értesülnie kell minden ezzel
kapcsolatos lépésről, minden részletről. Éppen ezért hozták be. Kb. 1 órával ezelőtt kapták
meg a Magyar Államkincstártól azt a levelet, amiben rögzítik, hogy nem feltétel a képviselőtestületi határozat megléte. Azzal, hogy a képviselő-testület döntést hoz a már közzétett
előterjesztés, határozati javaslat formájában, azzal nem árt. Korábban az oktatási
intézmények átadás-átvételével kapcsolatban hoztak már olyan döntést, amiről aznap derült
ki, hogy nem feltétlenül szükséges. Éppen ezért nem kellett lényegében megismételni azt a
döntést. Javasolja a képviselő-testületnek a jelenlegi előterjesztés formájában a határozati
javaslatot elfogadni.
Kéri László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy a kiegészítését tegye meg.
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Tegnap délután, miután megérkeztek a tájékoztatóról, elkészítette az előterjesztést és
kiküldték elektronikusan minden képviselőnek. Ezt sikerült mindenkinek megkapni és
áttanulmányozni? Próbált egy elég részletes, az útmutatót szinte teljes egészében felölelő
tájékoztatást adni azzal kapcsolatban, hogy milyen szükséges lépéseket kell megtennie most a
képviselő-testületnek. Szigorú határidőik vannak. Ha ezt a határozatot nem most fogadják el,
akkor is február 28-ig el kell. A felhatalmazást a polgármesternek, illetve a képviselőnek a
nyilatkozatot megtételére, mindenféleképpen meg kell adnia a képviselő-testületnek. Az a
kérése neki is, hogy amennyiben lehetséges, ezt a képviselő-testület ebben a formában fogadja
el. Jelenleg ennyit tudnak az adósságátvállalással kapcsolatban, amit a tájékoztatón és az
útmutatóban megkaptak.
Gyovai István polgármester:
Ennek a napirendnek a hátterében megtörténtek azok a lépések, amelyek az önkormányzat
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részére szükségesek. Holnap 16 óráig kell ezt megküldeniük. Felhívja a figyelmet, hogy
órában meghatározott pontossággal van megadva az önkormányzat feladata. A tegnap
délutáni tájékoztatót kis híján az nem hangzott el, hogy egyeztessék az óráikat, hogy percre
pontosan mindenki együtt tudjon működni. A lényeg az, hogy holnap délután 16 óráig
kötelesek ez a tájékoztatást, illetve adatokat megadni a Magyar Államkincstár számára, ami a
december 31-én érvényes adósságállományukkal kapcsolatban valamennyi pénzintézet az
elmúlt, illetve a mai napon közölt. A pénzintézetek számára a tegnapi nap délután 16 óra volt
a határidő, hogy ezeket az adatokat megadják az önkormányzatok számára.
Arra kéri Osztályvezető asszonyt, hogy a számokról is adjon tájékoztatást.
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Az útmutatóban nem volt még benne konkrétan városra megjelölve, hogy mennyi az a
százalék, amit átvállal az állam az önkormányzattól. Kiskunhalas Város Önkormányzata
esetében ez 50 %-os adósságszolgálati átvállalást jelent, ahogy a Polgármester úr is
említette, a december 31-i adósságállomány alapján. Már készítettek egy számítást a
december 31-i adósságállományról. Ami változó tényező ahhoz képest, amit a költségvetési
koncepcióban megjelöltek, hogy a szennyvíztisztítóval kapcsolatos hitelüknél kizárólag azt az
összeget jelölhetik meg, amit december 31-ig felvettek a beruházás kapcsán. Ott van egy
keretösszegük, 750 millió Ft. Ezzel szemben csak 130 millió Ft-ot vettek fel az I. félévben
önerőként. Természetesen pályáztak az önerőre, sőt nyertek is vele. Biztos, hogy nem fogják
felvenni a teljes összeget, de csak a december 31-ig felvett összeggel tudnak pályázni.
A folyószámlahitel szerződésükben 500 millió Ft a keretösszeg, ott 293 millió Ft volt a
december 31-i hitelállomány. Itt is ezzel az összeggel tudnak pályázni. Így mindösszesen 4
milliárd 435 millió Ft a hitelállományuk december 31-én. Mint mondta, az önkormányzati
besorolásuk szerint az alapszázalék 50 % Kiskunhalas Város Önkormányzatánál. Ez a
kiindulási alap, személyes egyeztető tárgyalások lesznek majd, és próbálnak ettől eltérni. Az ő
feltételeikkel erre pályázhatnak.
Gyovai István polgármester:
Ezek a bizonyos egyeztető tárgyalások, amire Osztályvezető asszony utalt, január 28február8. között fognak megtörténni a megyei kormányhivatalnál, ahol a Belügyminisztérium
és a Gazdasági Minisztérium képviselői, illetve az önkormányzat részéről képviselők fogják
végigtárgyalni a lehetőségeket. Ezek a tárgyalások vezetnek oda, hogy a törvény által
meghatározott, különös esetben indokolt esetben való eltérést a maguk részéről alá tudják
támasztani. Az 50 %-os adósságkonszolidációtól el lehet térni fölfelé. Nyilván az a céljuk,
hogy az eltérés megtörténjen minél magasabb szinten. Ehhez a következő napokban
összegyűjtenek mindenféle tényezőt. Hogy csak egy tételt érintsen: távhő. Bíznak benne, hogy
erre a fogadóképesség meglesz és ezt az 50 %-os mértéket módjukban lesz még emelni.
Kérdések 15:17:56
Nagy Róbert képviselő:
Osztályvezető asszony mondta az 50 %-os számítást. Ez az alapján lett kiszámolva, ahogy az
előterjesztésben le van írva az adósságátvállalás mértéke? Vagy ez csak egy előszámítás? Az
alapján az arányszám alapján lettek-e számítások végezve?

5

László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Ez konkrétan a Belügyminisztérium honlapján jelent meg. Az 5000 fő feletti lakosságszámú
önkormányzatoknál önkormányzatonként határozza meg a Belügyminisztérium honlapja,
hogy mi az a százalék, amire alapesetben, a jogszabály erejénél fogva tudnak igényt tartani
az adósságszolgálat rendezésénél. Nem ők számolták ki. Konkrétan ez a szám, ami a
tárgyalás alapja, a kiindulás, Mindenkiét közölték, nemcsak az övékét, hanem a többi
önkormányzatét is. A jogszabály ad arra lehetőséget, hogy alaposan indokolt esetben, de
tegnap sem tudták megmagyarázni, hogy mi az a konkrétan indokolt eset, ami miatt ettől
felfelé el lehet térni. Biztos, hogy ez külön harc lesz, hogy megpróbálnak ettől felfelé eltérni.
Ez az alap a Belügyminisztérium közlése.
Gyovai István polgármester:
Az 50 %-os mértéknek semmi köze sincs az adósságállomány összegéhez. Ez az ún.
adóerőképesség számára titkos képlet alapján lett kiszámítva. Nem látnak sehol
hozzáférhetőséget, hogy pontosan mi az a képlet, ami alapján az egyes önkormányzatoknál
számolják ezt az adóerőképességet. Nyilván az adóbevételek alapján. Ez alapján állították
össze valamennyi önkormányzat esetében a saját kategóriájának megfelelően. Még az
önkormányzatokat is alapvetően népességszám alapján különböző kategóriákba sorolták.
Vannak 5000 fő alattiak, 5000-10.000 fő közöttiek, 10.000 fő alatt, illetve a megyei jogú
városok. Kategóriánként állapították meg, valamilyen képlet alapján ezt az 50 %-os mértéket.
Titkos, pillanatnyilag nem ismerik a számítás módját.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Hallották többször, hogy a Kormány milyen lépéseket tesz, hogy megsegítse az településeket.
A kistelepüléseket elég rendesen megsegítette, hisz teljes mértékben átvállalta azoknak az
adósságoknak a kiegyenlítését, ami akkor fennállt, amikor ezt kihirdették.
Ebben az évben az 5000 fő feletti településeknél 40-70 % között mozog az adósságállomány
átvállalása a Kormány részéről.
Hallották dr. Skribanek Zoltán képviselőtől, hogy a polgármestertől is függ, hogy milyen
lépéseket tud tenni. Nem tudja szó szerint idézni. A polgármestertől is függ, hogy az
adósságállomány hány százalékát vállalja át a Kormány. Azt gondolja, hogy nagyon a
sarkára kell állnia a polgármesternek és tárgyalnia. 10 %-kal haladják meg a minimumot. Jó
lenne a felső plafonnál 10 %-kal kevesebbig, hisz komoly pénzt jelentene az
önkormányzatuknak, ha ezt megkapnák.
Valóban nagy segítség lenne. Véleménye szerint az önkormányzatban elég komoly változás
ment végbe az elmúlt időszakban. Kedvező a kormányzat számára, hogy ez a felállás van itt
Kiskunhalason.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
•
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1/2013. Kth.
Az önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalása
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt az önkormányzati
adósságállomány Magyar Állam által történő átvállalása kapcsán az adatszolgáltatás
teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

2/2013. Kth.
Az önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalása
Határozat
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1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b)

az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel -–az
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel -–kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

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

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: KEOP-2012-4-10.0/A "„EOP Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal"”című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre
állásának igazolása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ennek az előterjesztésnek egy „csíráját” kapta meg valamennyi képviselő az elmúlt
napokban. Előzményként elmondja, hogy december 11- i rendkívüli ülésén döntött a
képviselő-testület arról, hogy a pályázatok előkészítését kezdjék meg. Biztosan emlékeznek rá,
kivétel nélkül valamennyi intézményük szerepelt abban az előterjesztésben. Azt a döntést
abban a pillanatban hozhatták meg, amikor már tudták azt, hogy az önkormányzat fogja
üzemeltetni valamennyi oktatási intézményüket. Ezt megelőzően, októbertől számos
alkalommal több céggel folytak előkészítő tárgyalások annak érdekében, hogy az akkor már
ismert kormányzati szándéknak megfelelően minél gyorsabban fel tudjanak készülni ezeknek a
pályázatoknak a megjelenésére. Pillanatnyilag csak a pályázatok egy része került kiírásra. Az
energetikai pályázatok még várhatóak a következő napokban, hetekben. Ezek a pályázatok
mind az oktatási intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a naperőmű
vonatkozásában az elmúlt hetekben elvégzett felmérések, számszerűsítések, műszaki tartalom
alapján készültek. Most első alkalommal látja minden képviselő ezeket az előterjesztéseket,
ezeket az egészen konkrét számokat.
Tulajdonképpen elnézést kellene kérnie, hogy miért hamarabb tudták kiadni ezeket az
előterjesztéseket, belső paramétereket. Azt kell mondania, hogy nem volt módjukban. A
döntést követően a korábban már tárgyalásban lévő partnerekkel, társaságokkal tudták
december 11-ét követően érdemben elindítani munkát. Az elmúlt év utolsó két hetében még az
ünnepek alatt is igen sűrű telefonok és személyes megbeszélések voltak, hogy minél hamarabb
kialakuljanak ezek a számok, paraméterek. A mai nap délelőttjén állt össze ez az
adatmennyiség, ahhoz, hogy a képviselő-testület most érdemben tárgyalni tudja. Az
előterjesztésben röviden megfogalmazott feltételek, műszaki és egyéb paraméterek
vonatkozásában számos kérdés lehetséges. Barta József osztályvezető sok más munkája
mellett reggeltől estig ezekkel a pályázatokkal is foglalkozott. Ő rendelkezésre áll, de
természetesen jelen van az előkészítő munkát végző Energiaközpont Kft. képviselője, aki
bármilyen kérdés esetén ugyancsak rendelkezésre áll.
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:
Elég részletesen le van írva az előterjesztés.
Annyi intézményt tettek bele, amennyinek a tetőszerkezetére a leggazdaságosabban el lehet
helyezni ilyen áramtermelő berendezéseket. Az első előterjesztésben szereplők teljesen
áramtermelők. Az intézmények energiaigényét fogja kielégíteni egy bizonyos mértékig.
Természetesen ez nem az összes energiaigényt biztosítja. Úgy lenne jó, ha minden
intézményre tudnának tenni.
Semmiféle fennakadást nem fog okozni, a tetőn lesz felszerelve ez a berendezés. Szakemberek,
villamosmérnökök állapították meg, hogy hány kW áramot tud ez termelni. Ez messze alatta
van annak, amit az intézmény összesen el tudna fogyasztani. Jelentős költségmegtakarítást
tudnak ezzel elérni. Természetesen ezeknek is van önerejük, amit igyekeznek menet közben is
mérsékelni, ha lehet.
Gyovai István polgármester:
Ahogy az Osztályvezető úr is elmondta, elsősorban azokról az intézményekről beszélnek, ahol
a fogyasztás is indokolja ilyen napelemes elemek elhelyezését. A pályázatkészítők
megvizsgáltak minden paramétert, hogy mennyire gazdaságosan hozható ki egy ilyenfajta
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telepítés. Voltak szempontok, amelyek alapján már csak az itt felsorolt intézményekről
beszélnek. A kevésbé használatos, kevesebb energiát felhasználó és különösen a jobb
hőszigeteléssel rendelkező intézményeknél úgy gondolták, hogy őket ezen a pályázaton nem
indítják. Ennek ellenére öt intézmény pályázatáról beszélnek ebben az előterjesztésben.
Kétségtelen, nem garantált, hogy valamennyi pályázatuk nyerni fog. Arra akarnak alkalmat
teremteni, hogyha a pályázatok eldöntése alkalmával csak bizonyos keret áll rendelkezésre,
akkor minél nagyobb mennyiségben tudjanak ebbe saját intézményt behozni. Ha kevesebb
pénz áll rendelkezésre, akkor legalább kisebb intézményt be tudjanak vinni a pályázati
értékelésbe.
Kérdések 15:29:59
Hunyadi Péter képviselő:
A Vári Szabó István Szakközépiskola miért maradt ki az előterjesztésből?
Gyovai István polgármester:
Azért, mert nem önkormányzati intézmény. Egyébként pedig 7. napirendi pontként jelen van, a
Képviselő úrnak nyílván nem volt alkalma átnézni. A Vári Szabó István Szakközépiskola
igazgatója is jelen van és bízik benne, hogy a 7. napirendi pontnál a tulajdonosi hozzájárulást
meg fogják adni a pályázatukhoz.
Nagy Róbert képviselő:
A Bernáth Lajos Kollégium esetében miért olyan magas a beruházási összeg, eléri a Bibó
István Gimnázium beruházási nettó összegét? Mi indokolja ezt?
Jekő Attila képviselő:
Jobban szerette volna, ha az óvodák is belefértek volna, hiszen azok az intézménye
működtetése és fenntartása is az önkormányzatnál marad. Véleménye szerint a legnagyobb
figyelmet nekik kellene kapniuk a következőkben. Ezt nehezményezi.
Összeszámolta, 95 millió Ft önerőről van szó és akkor még nincs is benne a Városháza
épületének önereje, mert az nincs összegszerűsítve. Az is 20-30-40 millió Ft. Ez egy elég
komoly költség. Az önerő finanszírozására milyen elképzelés van?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Kapcsolódva az előtte szólóhoz, 100 millió Ft-ról beszélnek. Felmerül az emberben a
megtérülés. Barta József osztályvezető olyat is mondott, hogy talán többet is termelnek majd a
napelemek, mint amit fel tud használni az adott épület.
Nem fog kevesebbet? Akkor csak nem hallotta jól.
Hogyan kalkulálnak, mennyi idő alatt térül meg?
Gyovai István polgármester:
Lezárja a kérdéseket. A Bernáth Lajos Kollégium és a Bibó István Gimnázium nagyságrendi
kérdésében osztályvezető urat kérdezi, hogy tudnak-e választ adni?
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Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:
A Bernáth Lajos Kollégiumot folyamatosan lakják. Neki a napkollektor és a napcella is jó. A
bemutatott áramszámlái alapján ezek a legnagyobb fogyasztók. Ott konyha is van, ami
megnöveli az energiafogyasztását. Nem ajándékba kapja, aki fogyaszt. Ez részükre jelent
megtakarítást.
Gyovai István polgármester:
Az óvodák esetében jellemzően jóval kisebb létesítményekről van szó. A céljuk az, hogy minél
nagyobb mértékben tudjanak részt venni ezeken a pályázatokon és hogyha nyernek, akkor a
megvalósítással minél nagyobb megtakarítást tudjanak elérni a működtetésben.
Ennél az előterjesztésnél az önerő nagyságrendileg harmincvalahány millió forint. Az
előkészítés során erről is váltottak egy pár szót. Kiskunhalas Város Önkormányzata sajnos
nincs abban a helyzetben, hogy belenyúljon a zsebébe és az önerőt be tudja mutatni. A
pályázati döntés, illetve azt követően a támogatási szerződés aláírásáig van lehetőségük, hogy
bármilyen módszer alapján, alapvetően hitelről beszélnek, előteremtsék azt az önerőt, ami a
pályázat megvalósításához szükséges. Egy perc idő nem volt ennek az előkészítésére, de a
következő hetekben mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a háttérben ezek a
lehetőségek is meglegyenek.
Bízik benne, hogy a válaszok elegendőek voltak.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
Jegyző asszonyt kérdezi, hogy külön kell-e elfogadniuk a határozatokat.
Külön fogadják el a határozatokat.
Az 1. határozati javaslat esetében a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskoláról van szó. A
határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1163
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:35:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

11

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

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

12

100.00%

80,00%

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

3/2013. Kth.
KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20124.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Fazekas Gábor Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:630/1
3. A Projekt megnevezése: KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
25 102 824 Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió-százkétezer-nyolcszázhuszonnégy forint plusz
általános forgalmi adó, bruttó 31 880 586 Ft, azaz harmincegymillió-nyolcszáznyolcvanezerötszásznyolcvanhat forint.
A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
25 102 824 Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió-százkétezer-nyolcszázhuszonnégy forint plusz
általános forgalmi adó, bruttó 31 880 586 Ft, azaz harmincegymillió-nyolcszáznyolcvanezerötszásznyolcvanhat forint.
6. Az önkormányzati saját erő összege:
3 765 422 + ÁFA, azaz hárommillió-hétszázhatvanötezer-négyszázhuszonkettő forint plusz
általános forgalmi adó, bruttó 4 782 086 Ft, azaz négymillió-hétszáznyolcvankétezernyolcvanhat forint.
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
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21 337 400 Ft + ÁFA, azaz huszonegymillió-háromszázharminchétezer-négyszáz forint plusz
általános forgalmi adó, 27 098 498 bruttó Ft, azaz huszonhétmillió-kilencvennyolcezernégyszázkilencvennyolc forint.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A 2. határozati javaslat a Felsővárosi Általános Iskoláról szól, melynek elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1164
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:35:53
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%

13

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

4/2013. Kth.
KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20124.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Felsővárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 372
3. A Projekt megnevezése: KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a Felsővárosi Általános Iskolában.
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
27 739 719 Ft + ÁFA, azaz huszonhétmillió-hétszázharminckilencezer-hétszáztizenkilenc
forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 35 229 443 Ft, azaz harmincötmilliókétszázhuszonkilencezer-négyszáznegyvenhárom forint.
A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
27 739 719 Ft + ÁFA, azaz huszonhétmillió-hétszázharminckilencezer-hétszáztizenkilenc
forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 35 229 443 Ft, azaz harmincötmilliókétszázhuszonkilencezer- négyszáznegyvenhárom forint.
6. Az önkormányzati saját erő összege:
4 160 957 + ÁFA, azaz négymillió- százhatvanezer- kilencszázötvenhét forint plusz általános
forgalmi adó, bruttó 5 284 416Ft, azaz ötmillió-kétszáznyolcvannégyezer-négyszáztizenhat
forint.
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
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23 578 760Ft + ÁFA, azaz huszonhárommillió-ötszázhetvennyolcezer-hétszázhatvan forint
plusz

általános

forgalmi

adó,

bruttó

29 945 026

Ft.,

azaz

huszonkilencmillió-

kilencszáznegyvenötezer-huszonhat forint.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A 3. határozati javaslatuk a Bernáth Lajos Kollégiumról szól, melynek elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1165
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:36:11
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%

15

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

5/2013. Kth.
KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20124.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a.
2.A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 596.
3. A Projekt megnevezése: KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban.
4.A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
5.A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
37 142 748 Ft + ÁFA, azaz harminchétmillió-száznegyvenkétezer-hétszáznegyvennyolc forint
plusz általános forgalmi adó, bruttó 47 171 290 Ft, azaz negyvenhétmillió-százhetvenegyezerkettőszázkilencven forint.
6. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
37 142 748 Ft + ÁFA, azaz harminchétmillió-száznegyvenkétezer-hétszáznegyvennyolc forint
plusz általános forgalmi adó, bruttó 47 171 290 Ft, azaz negyvenhétmillió-százhetvenegyezerkettőszázkilencven forint.
7.Az önkormányzati saját erő összege:
5 571 411 + ÁFA, azaz ötmillió-ötszázhetvenegyezer-négyszáztizenegy forint plusz általános
forgalmi adó, bruttó 7 075 690 Ft, azaz hétmillió-hetvenötezer-hatszázkilencven forint.
8.A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
31 571 336 Ft + ÁFA, azaz harmincegymillió-ötszázhetvenegyezer-háromszázharminchat
forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 40 095 596 Ft, azaz negyvenmilliókilencvenötezer-ötszázkilencvenhat forint.
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A 4. határozati javaslatuk a Kertvárosi Általános Iskoláról szól, melynek elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1166
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:36:25
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:
6/2013. Kth.
KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20124.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Kertvárosi Általános Iskola 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2884/1
3. A Projekt megnevezése:KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a Kertvárosi Általános Iskolában.
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
5.A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
29 634 871Ft + ÁFA, azaz huszonkilencmillió-hatszázharmincnégyezer-nyolcszázhetvenegy
forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 37 636 286 Ft, azaz harminchétmillióhatszázharminchatezer-kétszáznyolcvanhatezer forint.
A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
29 634 871 Ft + ÁFA, azaz huszonkilencmillió-hatszázharmincnégyezer-nyolcszázhetvenegy
forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 37 636 286 Ft, azaz harminchétmillióhatszázharminchatezer-kétszáznyolcvanhatezer forint.
6.Az önkormányzati saját erő összege:
4 445 230 + ÁFA, azaz négymillió négyszáznegyvenötezer-kétszázharminc forint plusz
általános forgalmi adó, bruttó 5 645 442Ft, azaz ötmillió-hatszáznegyvenötezernégyszáznegyvenkettő forint.
7.A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
25 189 639 Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió-száznyolcvankilencezer-hatszázharminckilenc
forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 31 990 841 Ft, azaz harmincegymilliókilencszázkilencvenezer-nyolcszáznegyvenegy forint.
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Az 5. határozati javaslat a Bibó István Gimnáziumé, melynek elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1167
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:36:40
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

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%
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Határozat:
7/2013. Kth.
KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20124.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Bibó István Gimnázium 6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2604/15
3. A Projekt megnevezése: KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 37 130 247 Ft+ ÁFA, azaz
harminchétmillió-százharmincezer-kétszáznegyvenhét forint plusz általános forgalmi adó,
bruttó 47 155 414 Ft, azaz negyvenhétmillió-százötvenötezer-négyszáztizennégy forint.
A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
37 130 247 Ft+ ÁFA, azaz harminchétmillió-százharmincezer-kétszáznegyvenhét forint plusz
általános forgalmi adó, bruttó 47 155 414 Ft, azaz negyvenhétmillió-százötvenötezernégyszáztizennégy forint.
6. Az önkormányzati saját erő összege:
5 569 537 + ÁFA, azaz ötmillió-ötszázhatvankilenc-ötszázharminchét forint plusz általános
forgalmi adó, bruttó 7 073 312 Ft, azaz hétmillió-hetvenháromezer-háromszáztizenkét forint.
7 KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
1

31 560 703

Ft

+

ÁFA,

azaz

harmincegymillió-ötszázhatvanezer-

hétszázhárom forint plusz általános forgalmi adó, bruttó 40 082 093 Ft,
azaz negyvenmillió-nyolcvankétezer-kilencvenhárom forint.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
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Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
3 Új napirendi pont 15:36:46

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalason napenergia hasznosítása villamos energia előállítására
földre telepített napelemes rendszerrel
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:
Itt azt a helyi adottságukat tudják kihasználni, hogy az alföldnek ezen részén sokat süt a nap.
Ebben a KEOP pályázati rendszerben néhány helyre lehetőséget biztosítanak nagy
energiatermelő erőműre. A beruházási értéket mindenki nettóban értse, mert az ÁFA-ját
vissza tudják igényelni, teljes mértékben tovább adott szolgáltatás lesz, ha működik. Ez évente
több, mint 20 millió Ft értékű áramot termel. Ha szerencséjük van, kevesebb mint 2 év alatt
teljesen hasznot termel. Ekkora támogatottság mellett van ennek ilyen rövid megtérülési ideje.
Véleménye szerint ez rendkívüli lehetőség lenne, ha meg tudnák csinálni.
Helyileg a szennyvíztelep mellett van egy önkormányzati telek. Teljes mértékben igénybe
tudnák venni. Ez kb. 1500 m2 napelem.
Gyovai István polgármester:
A területre annak idején még gyepmesteri telepet tervezett a város, illetve kistérség
megvalósítani. 6-8 évvel ezelőtt sajátította ki az önkormányzat ezt az ingatlant, közvetlenül a
szennyvíztelep mellett található. Volt egy kis fejtörés azzal kapcsolatban, hogy hova lehet
ilyen erőművet telepíteni. Célszerű olyan helyre, ahol magasfeszültségű vezeték és
transzformátorállomás is van. A szennyvíztelep mellett minden megtalálható. Nagy eséllyel a
legjobb paraméterekkel tudják a helyszínt biztosítani. Éppen ezért ide tervezték.
Kérdések 15:39:21
Nagy Róbert képviselő:
Mit terveznek a megtermelt energiával? Visszatáplálják a rendszerbe, vagy az önkormányzat
maga használja fel?
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Gyovai István polgármester:
Alapvetően a DÉMÁSZ rendszerébe történik ennek a feltöltése. Aztán, hogy ezentúl a saját
intézményeik olcsóbban tudnak-e ebből vásárolni, nem tudja. Tudomása szerint most alakul ki
az a szabályozási rendszer, amivel egy önkormányzaton belül megtermelt energiát, ha fel is
töltötte az országos energetikai rendszerre, olcsóbban tudja eladni a saját intézményének,
vagy vállalkozásának, mintha az országos rendszerből vásárolná. Van ennek többféle módja
is.
Ennek van egy megtérülési számítása is, mint ahogy az intézmények esetében is, ami nincs a
képviselő-testület előtt. A megtérülési számítás ebben az esetben is kb. 5 éves megtérülést
jelez a teljes projektösszegre vonatkozóan, de mivel abból csak 15 %-ot kell az
önkormányzatnak biztosítani, ezért nagy nyugalommal azt lehet állítani, hogy 2 éven belül
meg fog térülni az önkormányzat számára az önrész összege.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1168
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:41:35
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%

8/2013. Kth.
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Kiskunhalason napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített
napelemes rendszerrel
Határozat
Kiskunhalas KEOP 4.10./C sz. megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és
villamos energia, valamint biometán termelés című kiírásra, napelemes rendszer telepítésére
(500 kWp alatt) című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.
1.A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
6400 Kiskunhalas, Külterület Hrsz.:811/61.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:811/61
3. A Projekt megnevezése: KEOP 4.10./C sz. megújuló energia alapú villamos energia,
kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című kiírásra, napelemes
rendszer telepítésére (500 kWp alatt) című pályázathoz nyújtanánk be pályázati
dokumentációt a Szennyvíztelep melletti önkormányzati tulajdonú telekre telepítve
„ Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes
rendszerrel”
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP 4.10./C sz. megújuló energia alapú villamos
energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című kiírásra,
napelemes rendszer telepítésére (500 kWp alatt)
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
337.696.910,-

Ft

kilencszáztíz

forint

+

ÁFA,
plusz

azaz

háromszázharminchétmillió-hatszázkilencvenhatezer-

általános

forgalmi

adó,

bruttó

428.875.076,-Ft,

azaz

négyszázhuszonbnyolcmillió-nyolcszázhetvenötezer-hetvenhat forint.
A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:
337.696.910,-

Ft

kilencszáztíz

forint

+

ÁFA,
plusz

azaz

háromszázharminchétmillió-hatszázkilencvenhatezer-

általános

forgalmi

adó,

bruttó

428.875.076,-Ft,

azaz

négyszázhuszonbnyolcmillió-nyolcszázhetvenötezer-hetvenhat forint.
6. Az önkormányzati saját erő összege:
50.654.537,-Ft azaz ötvenmillió-hatszázötvennégyezer-ötszázharminchét forint.
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
287.042.374,- Ft azaz kettőszáznyolcvanhétmillió-negyvenkettőezer-háromszázhetvennégy
forint.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
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A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 15:41:41

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban ”című pályázathoz kapcsolódó
önrész rendelkezésre állásának igazolása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:
A Bibó István Gimnáziumnak nagyon rossz állapotban vannak a nyílászárói, hőszigetelése,
fűtési rendszere, amit már a médiában is többször hallottak. Megújításra szorul. Ennek a
műszaki tartalmát tartalmazza ez a pályázat. Itt is 85 %-os támogatottság érhető el a KEOP
pályázatban. Nyilván nem olyan rövid idő alatt térül meg, mint a teljes áramtermelő
berendezés, de az önkormányzat költségeit nagyon jelentős mértékben tudja majd csökkenteni
a későbbiek folyamán.
Kérdések 15:42:36
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén lezárja a vitát és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1169
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen

Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Aradszky Lászlóné.........................Igen
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Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:42:55
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%

9/2013. Kth.
KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása a Bibó István Gimnáziumban ”című pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre
állásának igazolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-20125.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
pályázat segítségével a Bibó István Gimnázium 6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 21. Hrsz.:
2604/15 épületének energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújt be.
1.

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. Hrsz.: 2604/15

2.

A Projekt megnevezése:
Épületenergetikai racionalizálás Bibó István Gimnáziumban

3.

A pályázati konstrukció száma:
KEOP-2012-5.5.0/A

4.

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége (bruttó Ft):
265.432.669 Ft

5.

A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége (bruttó Ft): 265.432.669 Ft

6.

Az önkormányzati saját erő összege: 39.814.900 Ft

7.

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
225.617.769 Ft
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyovai István polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség estén
szerződéseket kössön a szakértőkkel, pályázatíró cégekkel benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
5 Új napirendi pont 15:43:00

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása a Kiskunhalas Hősök tere 1.
sz. alatti „Városháza
épületében”című pályázathoz
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:
Ez az előterjesztés annyiból hiányosabb, mint a Bibó Gimnáziumé, hogy itt még műemléki
épülettel is tarkított a helyzet. Régóta szeretett volna az önkormányzat nyílászáró cserét,
kazánfelújítást. A leírásból mindenki kiveheti azt is, hogy a Bibó is gyakorlatilag ugyanezeken
a korlátokon esik át. Itt még nem jutott el odáig az előkészítése a dolognak. Nagyon bonyolult
műszaki tartalma van. RMT CBA számításokkal kell igazolni a szükségességét mindennek. A
lehető legtöbb műszaki tartalmat igyekeznek ebbe beletenni, ami még támogatható. Azon
dolgozik most a műszaki előkészítés. Azonnal tájékoztatnak mindenkit, ha ez kialakul. Ahhoz,
hogy elindítsák a pályázatot, illetve lehessen indulni, szükséges volna ez a hozzájárulás.
Kérdések 15:44:28
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az előbb érintőlegesen már mondott valamit Polgármester úr ezzel kapcsolatban, de mégis
mekkora összegben gondolkodnak ezzel a projekttel kapcsolatban? Nem kérdés, hogy
támogatják. A semmire nyomnak egy gombot és majd lesz valahogy. 100,200, 500 millió Ft?
Valamilyen irányszám csak van, amiben gondolkodnak, egy sáv, amin belül próbálnak
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mozogni. Ez mekkora összeg?
Gyovai István polgármester:
Jó néhány évvel ezelőtt történt már felmérés a nyílászárókról a Polgármesteri Hivatalban. Ez
a felmérés legalább 5-6 évvel ezelőtt történt. Akkor a nyílászárók, amibe beleérti valamennyit,
olyan 800 millió Ft-os nagyságrendet képviseltek. Biztos benne, hogy szó sem lehet ilyen
nagyságrendről. Elsősorban a külső nyílászárókról beszélnek. Feltételezi, hogy valahol 300400 millió Ft között található az a nagyságrend, ami külső nyílászárók cseréjét lehetővé teszi.
A városközpont rekonstrukció alkalmával az épület homlokzati felújítása megtörténik, ezért
célszerű ezt a nyílászárócserét ezzel párhuzamosan, vagy ebben az időszakban elvégezni,
hogy minél kevésbé sérüljön bármi is. Ez a pályázat lehetővé teszi a fűtési rendszer
rendbetételét is, ami véleménye szerint hasonló nagyságrendet kell, hogy jelentsen.
Azt akarta mondani a hőszigeteléssel kapcsolatban, hogy fél méteres falak veszik őket körbe
és ráadásul műemléki épület, ezért nagy valószínűséggel hőszigetelésről nem beszélnek,
kizárólag a nyílászárók cseréjéről és a fűtési rendszer rendbetételéről.
Amennyiben szükséges, hogy a pályázat benyújtása előtt a pályázati előírások függvényében a
képviselő-testület az egészen konkrét számokat is jóváhagyja, kénytelenek lesznek még egy
testületi ülésen ezt megerősíteni.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1170
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:47:20
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
1

91,67%
0,00%
8,33%

73,33%
0,00%
6,67%

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol

0
3

0,00%
20,00%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

10/2013. Kth.
KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása a Kiskunhalas Hősök tere 1. sz. alatti „Városháza épületében”című pályázathoz
Határozat
Pályázati tájékoztató a KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása a Kiskunhalas Hősök ter 1 sz. alatti „Városháza épületében”
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
előterjesztésben szereplő pályázati tájékoztatót.

elfogadja

az

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai
István polgármestert, hogy „Energetikai fejlesztések Kiskunhalas városában”
elnevezésű, KEOP-5.5.0/B kódszámú pályázattal kapcsolatban eljárjon, a pályázat
ügyében tárgyalásokat folytasson, szükség esetén szerződéseket kössön a szakértőkkel,
pályázatíró cégekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6 Új napirendi pont 15:47:28

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Használati Szerződés
elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető:
A 2012. december 11-i rendkívüli testületi ülésen elfogadott átadás-átvételi megállapodásban
rögzített január 15-i határidővel kell elfogadni ezt a használati szerződést, ami a Kiskunhalas
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területén átadott köznevelési intézmények működtetésére vonatkozik. Tegnap megkapták a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökétől a keretszerződést. Ezt tegnap és ma a
Klebelsberg járási igazgatóságával egyeztetve aktualizálták, illetve adaptálták. Ennek
megfelelően került a képviselő-testület elé elfogadásra a szerződés.
Gyovai István polgármester:
Ez a szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. A mellékletek jellemzően a különböző
eszköznyilvántartást fogják tartalmazni. Az intézményeknél a leltár most is folyamatban van.
A mellékleteket éppúgy, mint magát a szerződést, a képviselő-testület el kell, hogy fogadja.
Várhatóan február elején ismét egy rendkívüli testületi ülésük lesz annak érdekében, hogy
február 15-ig teljesíteni tudják ezt az elvárást. Így tudják tervezni a jövőjüket. Óránként
kapnak újabb információkat és teendőket. Próbálják a saját ülésrendjüket is ehhez igazítani.
Ezzel csak arra akarta felhívni a képviselő-testület figyelmét, amit Molnár úr is elmondott, ez
csak egy keretszerződés lényegében, amit január 15-ig a testület el kell fogadnia. A
mellékleteket egy hónappal később kell benyújtaniuk a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ számára.
Kérdések 15:49:55
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1171
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Távol
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:50:09
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
0

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

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

Szavazott

11

100.00%

73,33%

Nem szavazott
Távol

0
4

0,00%
26,67%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

11/2013. Kth.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Használati Szerződés elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között kötendő, jelen előterjesztés mellékletében szereplő
Használati Szerződést jóváhagyja, s annak aláírására fölhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor oktatási és közművelődési osztályvezető általa:
Vágó Ferencné tankerületi igazgató,

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 15:50:16

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás megadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Körükben tartozik a Vári Szabó Szakközépiskola igazgatója, akit ezúton is üdvözöl. Ha
bármilyen kérdés van, arra tud választ adni.
Kérdések 15:50:42
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a hozzájárulás megadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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No: 1172
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen
Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Távol
Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen
Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen
Pajor Kálmán................................Távol
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jan.:10 15:50:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
0

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

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

Szavazott

11

100.00%

73,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
4

0,00%
26,67%

15

100.00%

12/2013. Kth.
Tulajdonosi hozzájárulás megadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a
Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumának, hogy a kiskunhalasi
Kazinczy utca 5., Kossuth u. 23., Kőrösi út 1. szám alatti ( 1708 hrsz, 4802/2 hrsz, 1832 hrsz)
ingatlanokon a KEOP 2012-4.10.0/A pályázat keretében beruházásokat hajtson végre.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi
hozzájárulásról szóló nyilatkozat aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatban
anyagi kötelezettséget nem vállal.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
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Abonyi Henrik Vári Szabó István Szakközépiskola főigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
Boldog új évet kíván!
Ülés befejezése 15:51:16
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Aradszky Lászlóné:)

(:Halász Balázs:)
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