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Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 15 fő képviselőből jelen van 13 fő, az ülés
határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Máté Lajos és Váradi Krisztián képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
Napirend előtti hozzászólások 13:22:11
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Hunyadi Péter képviselő:
A demokrácia történetében Kiskunhalas több jelentős kezdeményezés színhelye volt. Ilyen
például Nagy Szeder István munkássága, amely a Halasi Norma című könyvben olvasható.
Többek között kidolgozta a jelöltállítás nélküli szavazás elvét és a gyakorlatban sikeresen
működtette. Tegnap a Boróka Civilházban a Halasi Nemes Tanács ülésén egy jelentős
történelmi eseményre emlékeztek vendégelőadójuk, Varga Csaba vezetésével. 1979. késő
őszén néhány fiatal szociológus, szociográfus, Varga Csaba, Kamarás István
kezdeményezésére ülést hívtak össze a művelődési házba, hogy a kiskunhalasi értelmiséget és
alkotóközösséget megmozgatva tanácsadószervezetet hozzanak létre. A város jobbítására 64
pontos javaslatgyűjteményt alkottak és vitattak meg. Az állampárt azonban nem engedélyezte
a további összejöveteleket. Ma már érthetetlen, hogy miért verte ki a pártállam biztosítékát az
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a 64 pont, aminek nagy része máig aktuális. A kezdeményezés a ma részvételi demokrácia
néven ismert elképzelések első formája volt Magyarországon és Közép-Európában. Ma már a
nyugati világos számos, több ezer településén ez az egyik válasz a társadalmi és gazdasági
problémák megoldására. Hazájukban először Kiskunhalason indult meg ez a modern
demokrácialehetőség. Sajnos csak egy napig élt, mert betiltották. 1991 és 2007-ben Lukács
László újraindította, hogy a civil kezdeményezések élére álljon. Büszkék lehetnek rá! Az
emlékezés és a büszkeség mellett feltétlen szükség lenne arra, hogy a Magyarországon első
ízben létrejött szervezet újra élettel teljen meg, s az eredeti, ma is vállalható elképzelések
megvalósulásával a halasi emberekben rejlő, több ízben világraszóló adottságaikat
mozgósítva városuk előrejutásában méltó helyet kapjon. A tegnapi rendezvény reménnyel
töltötte el a résztvevőket, új lendülettel, csatlakozva az azóta megvalósult kezdeményezések
hálózatához, hogy ismét a város szolgálatába álljon ez a civil közösség. Ehhez hívnak minden
tenni akaró polgártársat.
Gyovai István polgármester:
Ha jól tudja tízen voltak ezen az eseményen. Ehhez valóban jóval több emberre, jóval több
résztvevőre lenne szükség. Lukács képviselő úrra e tekintetben büszkék is. Bíznak benne, hogy
országgyűlési képviselői érdekvédelmi munkájában is hasonló lelkesedéssel fogja szolgálni a
város javát.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Az elmúlt hetekben a halasiak számos alkalommal adták tanújelét segítőkészségüknek,
jóindulatuknak, szeretetüknek, ha arról volt szó, hogy bajbajutott embertársaik segítségére
legyenek. Magánszemélyek és vállalkozók, jómódúak és kevésbé tehetősek egyaránt minden
tiszteletet megérdemlő módon mutattak példát emberségből. Egy beteg kislány gyógyulása
érdekében a strand egynapi bevételét ajánlotta fel. Az összegyűlt többszázezer forint azt
mutatja, hogy nagyon sokan csak azért mentek el, hogy ily módon segíthessenek. A Zeneiskola
jótékonysági hangversenyeket tartott, az iskolákba pedig nagyon sok kisgyermek vitt be
pénzadományt. Papírgyűjtés révén is több, mint százezer forint gyűlt össze. Néhány hete a
helyi televízió mutatta be egy külterületi, nehéz körülmények között élő, hatgyermekes család
helyzetét. Ezt követően a család magánszemélyektől, cégektől sorra kapta az adományokat,
például ágyat, ruhát, kerékpárt. Szintén néhány hete az egyik halasi vállalkozói klub tett
nemes gesztust a külterületen élő rászoruló emberek felé, mikor adományokat osztottak szét.
Egy öttagú kétgyerekes család egyik napról a másikra fedél nélkül maradt, mikor házuk
leégett. A Hivatal példátlan gyorsasággal oldotta meg a helyzetet. A Családsegítő Szolgálat
ruhával, élelmiszerrel segítette a családot. Aradszky Lászlóné képviselő a legutóbbi ülésen
kért segítséget egy másik beteg kisgyermeknek. Egyházi gyűjtés révén a kislány azóta már
elindulhatott Németországba a gyógykezelésre. Legutóbb a legnagyobb halasi nagycsalád
érdekében fogtak össze a halasiak. A nagycsaládosok egyesületének szervezésében vállalkozói
klub, fogászati vállalkozás, építőipari vállalkozás, hulladékgazdálkodási vállalkozás,
magánszemélyek, valamint országgyűlési képviselő jóvoltából, illetve a halasi
ügyvédtársadalom egy tagjának önzetlen jogi segítsége mellett többszázezer forint adomány
érkezett, mely megteremtette az alapját, hogy a család egyszer egy tágasabb házba
költözhessen.
Köszönet minden segíteni kész halasinak!
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Nagy Péter képviselő:
A kisgyermekes családok ügyében szeretne napirend előtt szólni. A februári testületi ülésen a
költségvetés jóváhagyásakor a bizottsági és a testületi ülésen is felmerült az Ady E. utcai
bölcsőde helyzete, illetve a felújítási munkák befejezésének kérdése. Ez ügyben igyekezett
tájékozódni. Kiderült, hogy az elmúlt időszakban felfokozott érdeklődés van a bölcsődei
férőhelyek iránt. A törvény értelmében szeptembertől az óvodai elhelyezések iránt is lesz. A
bölcsődében jelenleg 42 férőhelyre tudnak kisgyermekeket felvenni. Ez április 8-án és 9-én
fog történni. Előzetesen 48 fő jelentkezett idáig. Ez annak tudható be, hogy a kisgyermekes
anyák többsége úgy dönt, hogy igyekszik visszamenni dolgozni. Nyilván ebben a gazdasági
helyzet is közrejátszik ebben. Úgy tudja, hogy a családi napközik közül három megszűnt az
ötből és jelenleg csak kettő üzemel, de ezt csak kevesen tudják megfizetni. Ennek érdekében
szükséges intézkedéseket kell tenni, mert sürgősek a teendők. A Főépítész úrtól tájékozódott.
Most sikerült rendezni a tűzrendészeti előírások betartásával kapcsolatos dolgokat. A jövő hét
folyamán kerül kiadásra tervezésre a megbízás. Utána ott van az építési engedélyezési
eljárás, a kivitelezés, az üzembe helyezés stb. Nagyon szűk az idő. Ezen túlmenően nagyon
nagy problémát lát, az Osztályvezető úrtól igyekezett tájékozódni, kiderült, hogy a
költségvetésben erre a feladatra egyetlen fillér sincsen betervezve. Arra kéri a Polgármester
urat, hogy szíveskedjen ez ügyben intézkedni és a testületet tájékoztatni. Várható nagyon
komoly jelentkezés lesz. Az Ady Endre utcában kialakításra kerülő két csoport, 14-14 fővel,
létszáma sem lesz elegendő.
Ennek érdekében kéri a szükséges intézkedéseket.
Gyovai István polgármester:
Minden dolog, amit a Képviselő úr elmondott, azzal kapcsolatban történt, amilyen döntéseket
hozott a testület. Egyrészt az Ady E. utcai ingatlan kialakításával kapcsolatban. A korábbi
tárgyalások alkalmával rögzítették, hogy abban a pillanatban, amikor ennek a kivitelezési
költsége egyértelművé válik, a megoldására a képviselő-testület döntést fog hozni.
Tisztában van valamennyi dologgal. Az elmúlt hetekben azért történtek már a Képviselő úr
által ismertetett események, mert a hivatal és munkatársai ezen az ügyön is dolgoznak. Azért,
hogy augusztus közepétől legfeljebb apróbb csinosítási munkák legyenek.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő napirend előtti hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy
maga is köszönetét fejezi ki valamennyi közreműködő szervezet, képviselő, magánszemély
számára, aki az elesetteket, a rászorulókat valamilyen módon támogatja. A Polgármesteri
Hivatal részéről, illetve a polgármesteri keretből ebben az évben már számos alkalommal
próbáltak különböző segítséget nyújtani. Sajnos egyre több rászoruló van, sajnos egyre több
segítségre szorulnak. Bíznak benne, hogy az év végéig valamennyi esetben sikerül olyan
segítséget nyújtaniuk, amelyekkel a nehézségeket át tudják hidalni.
2.) TÁJÉKOZTATÓ
ESEMÉNYEKRŐL

A

KÉT

ÜLÉS

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Gyovai István polgármester:
Az írásos tájékoztató kiegészítve elmondja, hogy hálai istennek rendkívül sok örömteli
esemény történt a városban. Türelmet kér a tájékoztató végéig, elég hosszú szokott lenni.
Berki Viola festőművész Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjává választását
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követően levélben köszönték meg a város szülöttjének méltó elismerését, ugyanakkor
ugyanebben a levélben jelezték megdöbbenésüket, hogy sem a döntésről, sem az ünnepi
eseményről hivatalosan sem előtte, sem utána, sem az önkormányzat, sem a hivatal nem
kapott semmilyen értesítést.
Az EU Önerő Alap pályázatán elnyert 42 millió Ft-ot azzal együtt kell rögzíteniük, hogy a
döntés alapvetően szakmai alapon történt, a döntéshez nem kellett külső segítséget igénybe
venni.
Március 2-án köszöntötték a tavalyi év legsikeresebb, legeredményesebb sportolóit. A
Sportgála keretében Döme Gábor és Weinhardt Virág az év sportolója, Kovács Gábor és
Hirsch Lili az év utánpótlás sportolója kitüntetést vehette át. A csapatoknak járó díjat a női
kézilabdacsapat kapta. Gratulálnak a kitüntetetteknek, felkészítőiknek és edzőiknek. További
sikereket kívánnak pályafutásukhoz.
Az idén 5. alkalommal került sor a Művelődési Központban a 2008. februárjában elhunyt
halasi előadóművészről, Hatvani Zoltánról elnevezett városi középiskolás szavalóversenyre,
amelyre közel 20 fő jelentkezett. Még Kecskemétről is érkezett versenyző. A rangos zsűrit
Komáromi Attila, a Forrás szerkesztője vezette. A versenyt Szabó Roland nyerte, a II. Rákóczi
Ferenc Katolikus Szakközépiskola diákja, két bibós versenyző előtt. Köszönik a szervezők és a
támogatók munkáját.
A klasszikus erdélyi magyar irodalom prózafelolvasó verseny országos fordulóját, döntőjét
Kiskunhalason, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolában rendezték meg. A verseny
fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.
Március 22-én a Bibó István Gimnázium idén is megrendezte a dr. Szabó Miklós országos
szövegértési versenyt. A döntőben 30 tanuló mérte össze tudását. A dobogós helyeken
soltvadkerti és egri diákok végeztek, de a halasiak is az élmezőnyben szerepeltek. Gratulálnak
a résztvevőknek, a versenyzőknek, felkészítőiknek a helyes magyar nyelv ápolása terén kifejtett
erőfeszítéseikért.
Még egy esemény ugyanerről a napról és helyről: Kerekesszékes táncosok, szájjal festett
képek, látássérült színészek előadása, sok helyi fellépő. Esélynap az elfogadásért címmel
megyei szintű rendezvényt tartottak a Bibó István Gimnázium sportcsarnokában. A fellépők
azt mutatták be az érdeklődőknek, hogy a hátrányos helyzetűek, a cigány származásúak, az
idősek és a fogyatékossággal élők is értékes emberek, s szeretnék, ha a társadalom elfogadná
őket.
Végül, de nem utolsósorban a kultúra területéről, a halasi csipke háza tájáról:
A belgrádi Hungarikum Központ március 18-án többek között egy halasi csipke kiállítással
nyitotta az idei évadját. A halasi csipke kollekció a nyár végéig látható, s újabb lehetőségeket
nyithat a csipke életében.
Március 24-én bezárta kapuit a „Cérnába szőtt évszázad, 110 éves a halasi csipke” című
kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. Ebből az alkalomból a nyitás óta sokadszor
ellátogatott a múzeumba és köszöntötte a résztvevő halasi csipkevarrókat is Mádl Dalma
asszony, a halasi csipke örökös védnöke, nagykövete, aki nélkül ez a mérföldkőnek számító,
egyedülálló bemutatkozás nem jöhetett volna létre. Néhány adat: a kiállítást az elmúlt 4
hónapban 9860 fő fizetővendég látta, s közel 1000 főre tehető a VIP látogatók száma, 22
alkalommal tartottak tárlatvezetést, gyakran 40-50 fős csoportoknak is, sajtómegjelenés 15
alkalommal (televíziós és rádiós interjú, közel 50 db a nyomtatott és internetes megjelenések
száma). Ezek közül néhány kiemelkedő: A Magyar Iparművészet Budapest újság, Hungarian
Quarterly angol nyelvű újság, Neue Zeitung német nyelvű újság.
Az elmúlt hetekben a Miniszterelnöki Hivatal részéről 10 millió Ft-os támogatás ígérete
hangzott el a Halasi Csipke Közalapítványnak. Ebben a támogatásban nagy szerepe van
Bányai Gábor képviselő úrnak is, aki ebben segítséget nyújtott. Az erre vonatkozó szerződések
előkészítése épp ezekben az órákban zajlik. A 10 millió Ft-os támogatáson felül 7 millió Ft
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értékben csipkét is fognak vásárolni a különböző diplomáciai találkozók számára.
2013. június 1. napján, Kiskunhalas főterén mintegy 2000 m2 területen 26 sátorban, valamint
2 színpadon lesz egész napos rendezvény, amelyről az elmúlt napokban köttetett
megállapodás a szervezőkkel. A Richter gyógyszerészeti vállalkozás finanszírozásával
megvalósuló rendezvényen szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással, ismeretterjesztő
előadásokkal, fitnesz, torna- és családi programokkal, színpadi műsorral, helyi és országos
hírű meghívott fellépőkkel, fiataloknak, felnőtteknek, időseknek biztosít részvételi lehetőséget.
Kiskunhalas lakosai mellett a környező települések lakosainak is hirdetik ezt a rendezvényt,
melyen a Richter cég a kórház számára 2 millió Ft támogatást alapadományként ad. Minden
résztvevő, aki részt vesz ezen a rendezvényen és szűrővizsgálatokon, előadásokon,
tanácsadásokon, pontokat fog kapni. Ezek a pontok további összegekkel fogják növelni ezt a
támogatást. Az eddigi gyakorlat alapján 26 helyszínen rendezték meg az országban már ezt a
rendezvényt. 4-5 millió Ft-os bevételre lehet számítani, amit a kórház számára ajánl fel a
szervező.
A kiskunhalasi rendőrkapitányság új megbízott kapitányságvezetője 2013. március 15-től
Molnár László rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, aki a Kalocsai Kapitányság vezetését
végezte az elmúlt években, s ezek után ismét Kiskunhalason végzi a munkáját, immár vezetői
minőségében. Az elmúlt napokban személyes találkozáson áttekintették a város legfontosabb
tennivalóit bűnmegelőzés és közlekedési területen.
Érdekes levél érkezett a hivatalukba az elmúlt napon. Ebben arról értesítik, hogy a Speciális
neveléssel az esélyekért alapítvány támogatásában a Kiskunhalasi Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó diákjai felállították a leghosszabb papírlánc
elkészítésének magyarországi rekordját, ami 6550 méter. Ezzel Kiskunhalas város neve
hivatalosan is bekerült a Magyar Rekordok Adatbázisába. Gratulálnak a teljesítményhez.
Köszöni a türelmet, ezzel próbálta összefoglalni a két ülés közötti legfontosabb eseményeket.
Bízik benne, hogy a sok napirend ellenére gyorsan fognak tudni haladni.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az
osztósként érkezett "A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal, illetve a BácsKiskun Megyei Önkormányzattal köznevelési feladatellátásra kötött megállapodások
felbontása" című előterjesztést 17. napirendi pontként javasolja tárgyalni.
Kérdések 13:49:09
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 1275
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Máté Lajos ...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2013.márc.:28 13:49:27
Eredménye
Voks:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

76/2013. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére kiküldött meghívón szereplő
napirendektől eltérően az osztós előterjesztésként érkezett „A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó
Központtal, illetve a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal köznevelési feladatellátásra kötött
megállapodások felbontása” című előterjesztést 17. napirendi pontként kívánja tárgyalni. Az ülés
napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz elfogadása

Gyovai István
polgármester

2. Az egyes helyi adók és gépjárműadó csoportos beszedési megbízással
történő megfizetéséről szóló 2/2012.(II.01.) önkormányzati rendelet
módosítása

Gyovai István
polgármester

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

Gyovai István
polgármester

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

Gyovai István
polgármester

5. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Gyovai István
polgármester

6. A Halasvíz Kft. törzstőke rendezéséről szóló 123/2012. számú Kth..
módosítása

Gyovai István
polgármester

7. A Halasvíz Kft.-vel kötött Ü.22/2007. számú Víziközmű üzemeltetési
szerződés felmondásának elfogadása – Kiskunhalas, városi csapadékvíz

Gyovai István
polgármester
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elvezető rendszer zárt csatorna létesítményeinek üzemeltetésére
8. Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon
meghatározott lakbéren történő bérbeadásra

Gyovai István
polgármester

9. Csólyospálos Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú
Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészének értékesítése

Gyovai István
polgármester

10. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadása

Gyovai István
polgármester

11. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Gyovai István
polgármester

12. A Halasmédia Np. Kft. 2012. évi beszámolójának, közhasznúsági
jelentésének elfogadása

Gyovai István
polgármester

13. A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Nonprofit Kft. és a Halasmédia Np. Kft. egyesülése (beolvadással)

Gyovai István
polgármester

14. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények

Gyovai István
polgármester

Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása
15. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító
okiratának módosítása

Gyovai István
polgármester

16. A Thorma János Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 „Múzeumi Kincsek” című Gyovai István
pályázatának engedélyezése
polgármester
17. A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal, illetve a BácsKiskun Megyei Önkormányzattal köznevelési feladatellátásra kötött
megállapodások felbontása

Gyovai István
polgármester

18. A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői
pályázata

Gyovai István
polgármester

Gyovai István
19. A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez
tartozó településeken a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény
polgármester
előírásainak megfelelő, a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges
többségi tulajdonrész önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges
döntés meghozatala
20. A Sós-tó strand területén mobil sátor elhelyezéséhez tulajdonosi
hozzájárulás megadása

Gyovai István
polgármester

21. Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz

Gyovai István
polgármester

22. A Vízmű Klub megvásárlása

Gyovai István
polgármester
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23. A 40863 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Gyovai István
polgármester

24. A 42645 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Gyovai István
polgármester

25.Kormányablak kialakításával kapcsolatos állásfoglalás

Gyovai István
polgármester

26. Hozzájárulás sportpálya létesítéséhez

Gyovai István
polgármester

27. A lakossági járdaépítés 2013. évi támogatása

Gyovai István
polgármester

28. Eötvös utca egy szakaszának kétirányúsítása

Gyovai István
polgármester

29. Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

1 Új napirendi pont 13:49:33
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kristóf Andrea aljegyző:
Egy rövid módosítást szeretne kérni, a hivatal szervezeti felépítésében az Oktatási,
Közművelődési és Szociálpolitikai Osztály megnevezését kicsit módosítanák Köznevelési,
Művelődési és Szociálpolitikai Osztály-ra, mert így jobban megfelel a mostani
jogszabályoknak.
Kérdések 13:50:49
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Halász Balázs képviselő:
Ez az alapító okirat visszamenőleges hatályú? Március 1.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem találta az alapító okiratban a jelenlegi polgármesterek státuszát, mint a harkakötönyi, a
pirtói. Azok nem képezik ennek a tárgyát?
Gyovai István polgármester:
Sok ciklusban képviselőként dolgozó képviselőt tisztában van azzal, hogy a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat elkülönül. A polgármester az önkormányzat vezetője, a
hivatalokat pedig a jegyző vezeti.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A mezőőrség és a gyepmester nem Polgármester úrhoz került becsatlakozásra. Emlékei
szerint ez eddig nem így volt. Milyen megfontolásból változott?
Gyovai István polgármester:
Ez eddig is így volt.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát.
Kristóf Andrea aljegyző:
A közös hivatal létrehozására megkötött megállapodásban megegyeztek a polgármester urak,
hogy a székhelyhivatal Polgármester úr irányításával van. Ha valamilyen létszámmozgás
történik a kirendeltségeken, az ottani polgármesterek hozzájárulásával történik. Ez eddig is
így volt.
Gyovai István polgármester:
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1276
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Jekő Attila ............................................Igen
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 ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:53:24
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%

77/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző általa:
Harkakötöny Önkormányzat
Pirtó Önkormányzat
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
2 Új napirendi pont 13:53:29

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az egyes helyi adók és a gépjárműadó csoportos beszedési megbízással
történő megfizetéséről szóló 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:54:11
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1277
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:54:26
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 8/2013. (III.29.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi adók és a gépjárműadó csoportos beszedési megbízással történő
megfizetéséről szóló 2/2012.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 42.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi
és Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Költségvetési Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi adók és a
gépjárműadó csoportos beszedési megbízással történő megfizetéséről szóló 2/2012. (II. 01.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1./A.§-sal egészül ki:
„ Az Önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a helyi adókról szóló törvényben
meghatározottak alapján a pénzkezelési szabályok betartásával helyi adóra, adótartozásra
készpénzfizetést elfogadjon.”
2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.”
3 Új napirendi pont 13:54:31
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:54:58
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1278
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
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 ................................ Igen
>0<Minősített szavazás
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Ideje:2013.márc.:28 13:55:12
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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 9/2013. (III.29.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
18/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet (2)
pontja az 1. melléklet szerint módosul.
2.§
E rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.”

4 Új napirendi pont 13:55:19
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011.
14

(VI.01.) számú rendelet módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:55:39
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1279
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:55:52
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%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2013. (III.29.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
15

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ 1) b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete lép.
2.§
E rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”
5 Új napirendi pont 13:55:58
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 13:56:22
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1280
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
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Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:56:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

78/2013. Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2012. évi beszámolóját a melléklet szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

6 Új napirendi pont 13:56:40
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasvíz Kft. törzstőke rendezéséről szóló 123/2012. számú Kth.
módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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Kérdések 13:57:16
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1281
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:57:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

79/2013. Kth.
A Halasvíz Kft. törzstőke rendezéséről szóló 123/2012. számú Kth. módosítása
Határozat
123/2012. Kth. módosítása:
1. pont: A Halasvíz Kft. tulajdonában lévő, nettó 515 millió Ft, azaz ötszáztizenötmillió
forint értékű víziközmű vagyon 2013.01.01. napjával, a törvény erejénél fogva átszáll
Kiskunhalas Város Önkormányzatára.
2. pont változatlan.
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3. pont: Kiskunhalas Város Önkormányzatának jegyzett tőkéje az átvett vagyon értékével
megegyezően, 515 millió Ft-tal, azaz ötszáztizenötmillió forinttal csökken.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály,
Stratégiai és Fejlesztési Osztály
Halasvíz Kft. Kőrösi út 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 13:57:45

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasvíz Kft.-vel kötött Ü.22/2007. számú Víziközmű üzemeltetési
szerződés felmondásának elfogadása – Kiskunhalas, városi csapadékvíz elvezető rendszer zárt
csatorna létesítményeinek üzemeltetésére
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:58:15
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1282
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:58:29
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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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%

80/2013. Kth.
A Halasvíz Kft.-vel kötött Ü.22/2007. számú Víziközmű üzemeltetési szerződés felmondásának
elfogadása – Kiskunhalas, városi csapadékvíz elvezető rendszer zárt csatorna
létesítményeinek üzemeltetésére
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasvíz Kft., mint üzemeltető (6400
Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) és Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos (6400
Kiskunhalas, Hősök tere 1.) közötti Kiskunhalas, városi csapadékvíz elvezető rendszer zárt
csatorna létesítményeinek üzemeltetése, karbantartására kötött Ü.22/2007. sz. szerződés
felmondását 2012. december 31-i határidővel.
Az üzemeltetést 2013. január 01-től Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 kiskunhalas,
Hősök tere 1.), mint tulajdonos látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Halasvíz Kft. Kőrösi út 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
8 Új napirendi pont 13:58:34

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon
meghatározott lakbéren történő bérbeadásra
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 13:58:51
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1283
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 13:59:04
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%

81/2013. Kth.
Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott
lakbéren történő bérbeadásra
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott
lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat:
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SORSZÁM

LAKCIM
BERCSENYI
U.4.III.8.
KARPAT U.
9.III.55.
KOSSUTH
U.30.I.2.

1
2
3

SZÉCHENYI
18. I. 7.

4

m2
34
55
55

Költség alapon
LAKSÁSOK
SZOBASZÁM
számolt lakbér
ÁLLAPOTA
minimum Ft/hó
PANEL,
1
Összkomfortos
12 000 Ft
LAKÓTEL.
PANEL,
2
Összkomfortos
15 800 Ft
LAKÓTEL.
PANEL,
2
Összkomfortos
19 500 Ft
LAKÓTEL.
KOMFORTFOKOZAT

62

2

Komfortos
Gázfűtéses

LAKÓTEL.,
EMELETES

18 500 Ft

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
9 Új napirendi pont 13:59:19

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Csólyospálos Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú
Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészének értékesítése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság véleményét.
Kérdések 13:59:51
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát a bizottság módosításával együtt.
No: 1284
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Nem
Váradi Krisztián ............................ Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 14:00:08
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
2
0

84,62%
15,38%
0,00%

73,34%
13,33%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

82/2013. Kth.
Csólyospálos Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő
üzletrészének értékesítése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 75.000,-Ft
összegért nem kívánja megvásárolni Csólyospálos Községi Önkormányzat 75. 000,- Ft
törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészét.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
Csólyospálos Községi Önkormányzat 75.000,- Ft törzsbetétnek megfelelő névértékű
üzletrészének elővásárlási jogának lemondásáról vagy gyakorlásáról a konkrét adás-vétel
kapcsán kíván nyilatkozni.
3. A következő képviselő-testületi ülésig az önkormányzat vizsgálja meg a Vakáció Kft-ben az
üzletrész vásárlással a többségi tulajdon megszerzésének lehetőségét, hozadékát vagy
következményeit.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester,
Csólyospálos Község Önkormányzata 6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos u. 62.,
VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 6131 Szank, Béke u. 33.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 14:00:16

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:00:41
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1285
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 14:00:53
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
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86,67%
0,00%
0,00%

Szavazott

13

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

83/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési
tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
11 Új napirendi pont 14:00:57

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012. évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:01:26
Hozzászólások
Nagy Péter képviselő:
Most már úgyis túlvannak ezen a rendszeren, s vélhetően új formában fog működni a dolog. A
mérleg szerinti eredménye veszteséges a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft.-nek. Ez
felveti a felelősséget. Ugyanez a helyzet a Halasmédia Np. Kft. esetében is, hogy
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fegyelmezetlen gazdálkodás folyt. Ez felveti a tisztségviselők felelősségét. Ez is egy indoka, s
olyan helyzet, ami fontossá teszi, hogy itt lépések történjenek a két szervezet esetében.
Jekő Attila képviselő:
Nagy Péter képviselő felvetésére szeretne reagálni. Mindannyian tudják, hogy a
közművelődést szinte teljesen önkormányzati támogatásból gazdálkodik. Nagyon könnyű
veszteséget generálni egy ilyen cégnél. Lerakja az üzleti tervét, hogy mennyiből tud kijönni, de
az önkormányzat kevesebb támogatást ad neki, innentől kezdve biztos, hogy veszteséges lesz, s
máris zászlóra lehet azt tűzni, hogy az előző vezetőknek mennyiben van felelőssége.
Véleménye szerint az önkormányzat felelőssége az, hogy milyen közművelődést és médiát
üzemeltet, s erre mennyi pénzt ad. Erre a keretekre, amelyeket leraktak az ügyvezetők a
költségvetési tárgyalásoknál, s ők nem tudtak megfelelő forrást biztosítani, akkor úgy
gondolja, hogy két lehetőség van. 1. benyelni a veszteséget, vagy 2. amit az önkormányzat két
napirenddel később fog meglépni, hogy átszervezi struktúrát és másban kezd el gondolkodni.
Ebben az esetben abszolút nem ügyvezetői felelősségekről van szó, hiszen az ügyvezetők
folyamatosan jelezték ezt, kezdve az üzleti tervükben, a költségvetés módosításainál, hogy
ebből a pénzből nem tudnak kijönni. Amit Nagy Péter képviselő mondott, az a kivéreztetése
lenne az intézményeknek és a vezetőknek, ami nem egy gáláns dolog, ha finoman akar
fogalmazni.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Maga is egyetért Jekő Attila képviselővel,
hozzátéve azt, hogy alapvetően információhiányon alapuló rendkívül rosszízű, rosszindulatú
megjegyzés volt a Képviselő úr részéről. Tudja azt, hogy a Halasmédia Np. Kft. esetében
egyszerű technikai kérdésről volt szó. 2011. év végén az egyik beruházással kapcsolatban
nagy összegű számla kibocsátására került sor, aminek az összege 2012. évben folyt be. Ez azt
jelenti, hogy a 2011-es év nyereséges gazdálkodással zajlott, 2012 pedig sok millió forintos
nagyságrenddel veszteségbe fordult. Ez nem egy ügyvezetői felelősség kérdése, hanem
technikai helyzet volt. Azzal együtt, amit Jekő Attila képviselő is elmondott, nagyon sajnálja,
ha ilyen megítélést hangoztat egy képviselő. Szinte valamennyi gazdasági társaságuknál
időnként sajnos felmerül ugyanez a probléma, holott a vezetők hozzáállása nem kérdéses.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. 2012. évi beszámolójának, illetve közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1286
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 14:05:54
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
1

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

84/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi
Művelődési Központ
Np. Kft. 2012. évi éves beszámolóját 13.181 eFt
mérlegfőösszeggel, és - 1.617 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Np. Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Király Gábor Kiskunhalasi Művelődési Központ Non-profit Kft. ügyvezetője, Bokányi D. u. 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
12 Új napirendi pont 14:06:00

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasmédia Np. Kft. 2012. évi beszámolójának, közhasznúsági
jelentésének elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
Fél tőle, hogy valamilyen elektromos hiba van. Ezek szerint a közvetítés leállt?
Míg az áramszolgáltatás helyreáll, szünet következik.
Szünet be 14:06:43
Szünet ki 14:08:56

SZÜNET UTÁN:
Kérdések 14:09:41
Hozzászólások
Nagy Péter képviselő:
Az A/3-as táblázatban számszaki hibák vannak, mégpedig a vállalkozási tevékenység
ráfordításánál az összehasonlító adatoknál, 2011-nél, a részösszegek és a főösszegeknél. Be
van írva, hogy 21.935.000 Ft, holott a részösszegeknél a személyi jellegű ráfordítások
32.487.000 Ft. Ez az összeg nem stimmel. Úgyszintén a személyi kiállításoknál van egy ilyen
jellegű téves szám. Ez, amit észrevételezett, de ez a dolgok lényegén nem változtat.
Gyovai István polgármester:
Nem számolta végig. Köszöni Képviselő úr rendkívül részletes előkészítő munkáját. Bízik
benne, hogy a kft. részéről teljese gonddal készült ez a táblázat, s ez csak egy elnézés volt.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1287
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Távol
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 14:11:47
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%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

85/2013. Kth.
A Halasmédia Np. Kft. 2012. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása
Határozat
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Np. Kft. 2012. évi éves
beszámolóját 44.725 eFt mérlegfőösszeggel, és -5.835 eFt mérleg szerinti
eredménnyel (veszteség) elfogadja.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasmédia Np.
közhasznúsági jelentését elfogadja.

Kft. 2012. évi

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth István Halasmédia Np. Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Eddig rendkívül gyorsan haladtak, az áramszünettel együtt 45 perc alatt 12 napirendi ponton
mentek keresztül.
13 Új napirendi pont 14:11:57
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit
Kft. és a Halasmédia Np. Kft. egyesülése (beolvadással)
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Számára meglepő volt, hogy a bizottsági határozat az egyik frakció véleményét is rögzítette. A
dolog lényege mindössze annyi volt, hogy két személyt javasoltak a felügyelő bizottságba.
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Egy meglehetősen hosszú folyamat –bízik benne- vége felé közelednek, a Halasmédia és a
közművelődési kft. tekintetében. Az elmúlt években számos alkalommal tárgyalta a képviselőtestület a közművelődés átalakításának a kérdését. Az első néhány alkalommal a képviselőtestület az indítványt nem támogatta. Az elmúlt év szeptember végi testületi ülésén jutottak
ahhoz a ponthoz, ami már érdemi elmozdulásnak volt nevezhető. A korábbi megyei múzeum
átvételének majdani ismeretében történt döntéseket jelentette. Az elmúlt év szeptemberében
már a Thorma János Múzeummal kapcsolatos előzetes döntést meghozták. A közművelődés
egyéb területeivel kapcsolatos döntést a képviselő-testület akkor sem kívánta elfogadni.
Január 31. volt az az időpont, amikor szintén egy rendes testületi ülés keretében már a
közművelődés, illetve a múzeum sorsáról tárgyalt a képviselő-testület. Ezen a testületi ülésen
véleménye szerint meglepő dolgok történtek, mert a korábban szakmailag, illetve politikai
szinten is leegyeztetett határozati javaslat ellenére megjelent több olyan tétel azon a testületi
ülésen, ami a korábbiakban még nem szerepelt ezekben az előterjesztésekben. A Halasmédia
is bekerült a képviselő-testület többségének döntése értelmében, vagyis a közművelődés
részeként működjön. Akkor még nyitott kérdés volt maga a közművelődés. Ekkor merült fel az,
hogy a Halasi Csipke Közalapítványt is a közművelődés részévé tegyék. Ezzel kapcsolatban az
elmúlt hetekben, hónapokban történt számos egyeztetés eredményeként azt kell mondaniuk,
amit lényegében azon a testületi ülésen is mondtak, hogy törvényi akadálya van ennek az
alapítványi beolvasztásnak. A következő testületi ülésen az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a
testület elé is fogják hozni.
Ugyanezen az ülésen hangzott el az Ady E. u. 3. szám alatti ingatlan közművelődési
helyszínterek közé való bevonása is. Akkor már egyértelműnek látszott, hogy óvoda céljára ezt
az épületet is igénybe célszerű vennie az önkormányzatnak, mint ahogy a napirend előtti
felszólalásában Nagy Péter képviselő úr is lényegében támogatta, illetve sürgette ezt a
folyamatot. Épp ezért a módosító indítványok között ez az ingatlan már nem szerepelt.
A halasi csipkére visszatérve elmondja, hogy a törvényi lehetőségek mellett érdemi támogatás
az, amit még a napirendek előtt ismertetett, miszerint a Miniszterelnöki Hivatal a jelenlegi
státuszában támogatja a Halasi Csipke Közalapítványt. Véleménye szerint ez mértékadó a
képviselő-testület esetleges későbbi elképzelései tekintetében is.
Végülis február 28-án jutottak ahhoz a döntéshez, amelyen a képviselő-testület egyértelműen
döntött arról, hogy a Halasmédia Np. Kft-be be fog olvadni a közművelődési kft. Ezt követően
indultak el lényegében azok a technikai folyamatok, amelyek során véleményt kértek az
érintett minisztériumtól. Ez is törvényi kötelezettségük. Több alkalommal tárgyalások folytak
arról, hogy milyen módon, milyen részletekkel, milyen megoldásokkal történjen ez az
összeolvadás. Mindkét kft. részéről az ügyvezetők végrehajtották a feladataikat, mint ahogy az
előző napirendi pontokban láthatták, a beszámolójukat, illetve közhasznúsági jelentéseiket
benyújtották, illetve előkészítették azt az összeolvadási, egyesülési megállapodást, ami ennek
az előterjesztésnek az egyik része. Része ennek az előterjesztésnek az az alapító okirat, amely
az új gazdasági társaság alapjait rögzíti. A bizottsági tárgyalásokon elhangzottak ehhez
képest néhány paramétert még megneveztek, mint az ügyvezető javasolt személyét. Az
ügyvezető bérezésére bár sok javaslat volt, a bizottság nem jutott eredményes döntésre. A
felolvasott, pótbefizetéssel kapcsolatos javaslat is elhangzott. Arra kéri a képviselő urakat,
akik magukénak érzik ezeket a bejelentéseket, tegyék meg a tárgyalás folyamán.
Ha a konkrét személyi döntésekkel kapcsolatos ügyekben bárkinek az az igénye, hogy zárt ülés
keretében történjen a tárgyalása, kéri ezt is jelezni. Maga a téma nyilvános, ezt nem zárhatják
el a közvélemény elől. Abban a pillanatban, amikor már konkrét személyi kérdéseket
érintenek, vagy olyanokat, amelyek érzékenyek, akkor nyilván el fog hangzani egy javaslat a
zárt ülésre.
Kérdések 14:21:33
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Jekő Attila képviselő:
Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan szinte csak kérdései vannak. Az előkészítésnél nagyon
visszanyúlt Polgármester úr, viszont ő szeretne hallani a konkrét előterjesztés előkészítéséről
és arról, hogy ebben az előkészítésben Flösser Tamás, aki ha jól tudja, még várományosa sem
volt az ügyvezetői posztnak, milyen minőségében járt el az előterjesztés előkészítésében,
illetve az összeolvadás kapcsán? A bizottsági ülés óta tudják, hogy ő ennek a posztnak a
Fidesz részéről delegált várományosa.
Mi lesz a volt ügyvezetők sorsa?
Furcsállva hallja, hogy nem pályáztatnak, kineveznek, de azt is zárt ülésen akarják. Abszolút
nem érti, hogy miért nem lehet egy ilyen kérdést nyíltan tárgyalni? Miért nem pályázatot írnak
ki, hogy a megfelelő személyt megtalálják?
Nem tagja a bizottságnak, ahol elhangzott a Flösser Tamás személyére szóló javaslat.
Önéletrajz, vagy bemutatkozás történt-e, hogy egyáltalán milyen jártassága van a média
területén?
Gyovai István polgármester:
Ez meglehetősen sok kérdés volt.
Egy kis segítséget szeretne kérni. Bízik benne, hogyha most egyenesben nem is megy ki a hang
a tévénézők számára, ettől függetlenül rögzítésre kerül. Bízik benne, hogy a húsvéti ünnepek
keretében sokan meg fogják nézni ezt a testületi ülést. Érkezett egy visszaigazolás, hogy van
hangjuk is.
Meglehetősen sok kérdés hangzott el. Az átalakulás előkészítése során, ahogy már utalt rá,
már szeptemberben is volt olyan előzetes tárgyalás, illetve testületi döntés is, ami bár csak a
múzeumra vonatkozott, de a közművelődés egész területét érintette. A lényeg az, hogy a
közművelődés átalakítása, mint ahogy a korábbi képviselő-testületi határozatokból látható –
említette, hogy több dologra felkészült- , teljesen egyértelmű volt. Úgy gondolja, hogy a
képviselő-testületben az elmúlt hónapokban szinte valamennyi tag egyetértett a következő
mondatokkal: az átszervezéssel kapcsolatban fontos annak a fenntartói elvárásnak erős
hangsúlyt adni, hogy az új munkaszervezet legyen kreatívabb, kezdeményezőbb új programok
kialakításában, valamint idegenforgalmi, turisztikai vonzerőt is jelentő kulturális, szabadidős
programok elindításában, kezdeményezésében, összefogással történő megvalósításában,
valamint a lakosság életminőségét javító, a város megtartó erejét növelő programok
kialakításában, kezdeményezések felkarolásában, segítésében. Létfontosságú kérdés, hogy
ezen a területen tud-e a közművelődés feladatellátásra létesített szervezet külső forrásokat
bekapcsolni a rendszerbe.
Véleménye szerint az elmúlt hónapokban teljesen egyértelmű tárgyalások voltak azzal
kapcsolatban, hogy amint odaérnek, hogy egyértelművé válik az új közművelődési intézmény
szervezete, gazdálkodási formája, akkor egy országos pályázatot fognak kiírni a vezetői
megbízásra. A képviselő-testület többségét képviselőkkel ült együtt annál az asztalnál, ahol
lényegében ezzel valamennyien egyetértettek.
Az elmúlt hónapokban, különösen az elmúlt testületi ülés után sokan hallottak sokféle
mendemondát, pletykát, többek között a jelenlegi jelöltről is. Az elmúlt testületi ülés után
néhány nappal, emlékezete szerint az irodájában a jelenlegi ügyvezető jelölt, illetve a Fidesz
frakció részéről két tisztségviselő volt jelen, ahol a jelölt úr bemutatkozott úgy, mint a Fidesz
Frakció jelöltje. Az eddigi tapasztalatai, tudása és kapcsolatai alapján a Fidesz Frakció
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érdemesnek tartja erre a címre, tisztségre. A Fidesz Frakció vezetőjének részéről ez
megerősítést nyert ott első alkalommal. Maga a bejelentés talán szerencsésebb lett volna, ha a
Fidesz Frakció részéről történik meg. Az ezt követő megbeszélésen, még két héttel ezelőtt,
számára meglepő módon a korábbi testületi döntéseket figyelmen kívül hagyva az ügyvezető
úr arra tett meglehetősen energikusan javaslatot, hogy mind a Halas Galéria, mind a Tájház,
mind a szélmalom kerüljön vissza a közművelődési intézménybe. A korábbi testületi döntéssel
ellentétben kérte ezt. Felhívta a figyelmet, hogy ez komolytalanná teszi a korábbi döntéseket.
Ez a képviselő-testület 15 taggal és annak egyértelmű többségével korábban teljesen
egyértelműen meghozta ezeket a döntéseket. Most egy jelölttől hallani a korábbi döntéseket
felrúgó ötleteket, meglehetősen szerencsétlennek minősítette ezt a kezdeményezést. Kissé emelt
hangú vita után ott, akkor erről a kezdeményezésről nem esett több szó.
A pályázatról a maga részéről el is mondta, hogy teljesen egyértelmű volt ez a helyzet. A
Fidesz Frakció jelöltjéről beszélnek pillanatnyilag, mint ahogy ez a bizottsági döntésből is ez
kiderült.
A korábbi ügyvezetőkkel kapcsolatos kérdésre azt tudja válaszolni, hogy elsősorban az
ügyvezető jelölt nyilatkozata alapján a Halasmédiánál a főszerkesztői tevékenységet a
jelenlegi főszerkesztő fogja vinni. A közművelődési kft. jelenlegi ügyvezetője továbbra is
alkalmazásban lesz a cégnél. Nyilvánvaló, hogy ez az általa idézett kijelentés jobban hangzik
a jelölt szájából, ha egyértelműen nyilatkozik erről.
A bizottsági üléseken tudomása szerint nem volt napirenden sem önéletrajz, sem életút, vagy
végzettség, de gondolja, hogy a képviselő-testület mostani tárgyalása alkalmával ez is majd
napirendre fog kerülni.
Ennek a napirendnek az egyik határozati javaslata az lenne, amit a bizottság javasolt. Ilyen
értelemben az ügyvezetőre is biztosan el fog hangzani az indítvány. Amikor ez elhangzott,
akkor tudnának az ügyvezető személyéről további információkat szerezni.
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Két gazdasági társaság egyesüléséhez az alapítónak két alkalommal kell szavaznia, döntenie.
Az első megtörtént ezelőtt egy hónappal. Amikor február 28-án azt a határidőt szabta meg a
képviselő-testület, hogy március 31-gyel egyesülni fog ez a két társaság, nem igazán hitt
benne, hogy egy hónap alatt sikerül megcsinálni. Bár bizakodott benne, hogy sikerül. Ez egy
rendkívül nehéz feladat volt. Rendkívül sokrétű, szerteágazó, jogi, egyéb dolgokat kellett
végigvinni, hogy ez az előterjesztés ebben a formájában így megszülethessen. Ezért minden
elismerését kifejezné a hivatal szakapparátusának, hogy ezt az előterjesztést a mai napon
eléjük tudta tenni. Ez valóban tükrözi azt a koncepciót, amit a testület a korábbi döntései
során elfogadott. Kísérletet tesz arra, hogy összeszedi, összefoglalja azokat a hiányzó
elemeket, amelyek jelenleg ki vannak pontozva. Nem túl jelentős, de némi korrekciót javasolna
az előterjesztéssel kapcsolatban. A Fidesz Frakció nevében Flösser Tamásra tesznek
javaslatot, mint ügyvezető. A felügyelő bizottság (továbbiakban: FB) tekintetében úgy
gondolják, hogy nem jelölnek a Fidesz részéről delegáltat a 3 fős bizottságba. Egyetértenek
azzal a bizottsági javaslattal, ami abból indult ki, hogy a testületben lévő olyan képviselők,
akik még nem tagjai semmilyen FB-nek, legyenek a tagjai az új cégben, nevezetesen Dózsa
Tamás Károly és Nagy Péter képviselők.
Módosító indítványként javasolja, hogy a határozati javaslat 8. pontjából a Tájház és a
Szélmalom szó kerüljön ki, ennek megfelelően az alapító okiratba kerüljön be telephelyként a
6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 21. (Sáfrik Malom) és a 6400 Kiskunhalas, Marx tér 1.
(Tájház). Ezenkívül javasolja, hogy az alapító okiratban a 4.1.1 pont egészüljön ki a 90.01.08
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TEÁOR számú Előadó-művészet megnevezésű tevékenységgel.
Jekő Attila képviselő:
Az ominózus februári napon, amikor ezt tárgyalták, azt mondta, hogy ez egy profán politikai
döntés, aminek semmi köze ahhoz, hogy emeljék a kultúra színvonalát. Azt gondolja, hogy
mindenki beigazolódni látja ezt a dolgot. A Fidesz Frakció az, aki nem akarta megpályáztatni
ez a pozíciót, hogy a legalkalmasabb jelöltet próbálják egy nagy merítésből megtalálni.
Polgármester úr elég jól körbeírta ezt a dolgot, de ő kimondja egyszerűbben. Egy
pártdelegáltat, aki a 2010-es önkormányzati választásokon Fidesz színekben indult delegált a
cég élére. Ezt nem tudják máshogy értelmezni, mint egy politikai kinevezést. Véleménye
szerint a 2014-ben a következő városvezetésnek nem lehet más dolga, minthogy ezt az
állapotot megszüntesse. Nem hiszi, hogy bármilyen szakmai érv ezt a jelölést, vagy ezt a
folyamatot alátámasztja. Gazdasági érvek sem támasztják alá, hiszen ha megmarad az
ügyvezetők munkaviszonya, akkor nem tudtak elérni spórolást. A 2x3 fős FB helyett 1x3 fő
lesz. Véleménye szerint ezért átalakítani, két jól működő céget összeolvasztani, hogy
megspóroljanak egy felügyelő bizottságot, butaság. Nagyon várja azt a javaslatot is dr.
Skribanek Zoltán képviselőtől, hogy mennyi lenne az ügyvezető bére, mert erre még nem
hangzott el javaslat, még mindig ki van pontozva az előterjesztésben. Úgy kerek, hogy erről is
beszéljenek. Ha gazdasági érvek elhangzottak, akkor lássák, hogy ezt a nagy feladatot az
ügyvezető jelölt mennyi pénzért vállalná el. Lehetséges, hogy egy olyan összeg kerekedik ki
ebből, ami jóval nagyobb, mint az előző ügyvezetők bére. Lehet, hogy nem spóroltak az
összevonással, hanem drágább lesz ez a terület. Hogy kinek lesz drágább? Kiskunhalas
lakóinak. Nem hisz abban, hogy pártdelegáltak jól tudnak funkcionálni egyes intézmények
élén, olyan emberek, akik mögött nincs a legminimálisabb társadalmi konszenzus sem.
Hallották Polgármester urat, hogy ő sem így képzelte el ennek a vezetői sorsnak a jövőjét, az
eldöntését. Nagyon szomorúan konstatálja, hogy ez így történt. Neki módosító javaslata is
lenne. Az előterjesztés 4. pontjában az ügyvezetőt addig a pontig bízzák meg, amíg a pályázat
lezajlik. Új határozati javaslatként azt szeretné, hogy írjanak ki pályázatot erre a pozícióra.
Szavazzanak erről, dőljön el az, hogy ki az, aki politikai kinevezetteket akar, s ki az, aki egy
nyílt, demokratikus pályázati kiírást.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén a felügyelő
bizottság tagjaira tettek javaslatot Dózsa Tamás Károly és Nagy Péter képviselő személyében.
A kiegészítő anyagban, amit szerdán postázott a hivatal, törvényességi észrevételt tett. A
közhasznú szervezetek működésével kapcsolatos különös szabályok a 2011. CLXXV. tv. 38. §
(3) bekezdése nem teszi lehetővé, hogy közhasznú szervezetben a legfőbb szerv, illetve az
ügyintéző és képviselő szerv elnöke, vagy tagja részt vegyen. Pontosan úgy szól, hogy nem
lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a legfőbb
szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke, vagy tagja. Jelen esetben a képviselőtestület tagja nem lehet a közhasznú gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja.
Ha visszaemlékeznek, az előző közhasznú szervezeteknél is így volt ez. Egyetlen helyen sem
lett képviselő delegálva. Ezért is jelezte a törvényességi észrevételnél, hogy figyelembe kell
venni ezt a szabályt. Erre a törvényi helyre utalt. Ugyanez a jelölés történt, ami jelen esetben
törvénysértő.
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Gyovai István polgármester:
Az előző napirendi pontoknál is látható volt, hogy bizonyos emlékezetfrissítésre van szükség
sok képviselő esetében, akik az elmúlt ciklusok tapasztalata alapján nem emlékeznek arra,
hogy nonprofit társaságok esetében soha nem volt képviselő-testületi tagja, illetve vezetője a
felügyelő bizottságoknak. Hosszú évek óta, nem tudja, hogy mióta van életben ez a törvény.
Azóta erre nincs lehetőség. Ilyen értelemben nem tudják figyelembe venni dr. Skribanek
Zoltán képviselő módosító indítványát a felügyelő bizottsági tagokra. Köszönettel vette azt a
dicséretet, amit dr. Skribanek Zoltán képviselő az előbb a hivatal munkájával kapcsolatban
mondott. Valóban az elmúlt hetekben számtalan alkalommal hívták, keresték az illetékes
minisztérium ügyintézőit, hogy ezt a bizonyos minisztériumi véleményt be tudják szerezni. A
döntést megelőzően ezt a minisztériumi véleményt ismertetni szükséges, amit meg is tenne.
„Tisztelt Polgármester Úr! A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által közművelődési megállapodás keretében
működtetett közművelődési intézményük átszervezése ügyében küldött véleménykérő levelére
válaszolva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv.88. § e) pontja adta jogkörben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás alapján az emberi
erőforrások minisztere nevében eljárva a következőkről tájékoztatom:
A tárgyról szóló, képviselő-testületnek szánt előterjesztésében megfogalmazott indokolást
meggyőzőnek tartva akkor látjuk támogathatónak azt a szándékot, hogy az említett gazdasági
társaságot a Halasmédia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba Integrálják, ha az nem
okozza a közművelődési szolgáltatások színvonalának csökkentését, megmaradnak az e
tevékenységekhez jelenleg rendelkezésre álló személyi, tárgyi, anyagi feltételek, a közösségi
színterek, az eszközök, a szakember ellátottság változatlan mértékben biztosított lesz és a kft.n belül közművelődési terület szakmai önállósága megmarad. Reméljük, hogy az átszervezést
követően is eredményes, hasznos és hatékony, a város lakóinak megelégedését kiváltó
közművelődési tevékenységek valósulnak meg Kiskunhalason. Budapest, 2013.március 28.
Üdvözlettel: Halász János államtitkár”
Ezzel ismertette a minisztériumi véleményt.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)
A leendő ügyvezető bérezése, s a leendő felügyelő bizottság tagjai is természetesen nyilvános
adatok, közvéleményre tartozóak, azonban ahhoz, hogy fognak ehhez a döntéshez eljutni, zárt
ülést javasol. Ennek tükrében, hogy a felügyelő bizottság tagjai tekintetében most kell új
javaslatokkal élniük, azt javasolja és kéri a polgármestert, hogy szavaztassa meg a testületet,
hogy ebben a két kérdésben a képviselő-testület zárt ülés keretében döntsön, s az ott kialakult
véleményt terjessze a nyilvánosság elé.
Gyovai István polgármester:
Egy másodperc türelmet kér, saját szervezeti és működési szabályzatukat nézi a Jegyző
asszony és az Aljegyző asszony.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Jelen esetben az kérheti a zárt ülést, aki érintett az ügyben. A jelenleg hatályos önkormányzati
törvény úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános. A képviselő-testület zárt
ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
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visszavonása tárgyalásakor. Maga a felügyelő bizottság tagjaira történő jelölés az nem lehet
zárt ülés, csak akkor, amikor a jelöltek személye megnevezett, s maga a jelölt kéri az ő
választásának a zárt ülésen történő tárgyalását. Az ügyvezető kérte írásban, hogy az ő
személyével kapcsolatban a választása, illetve a bérezése zárt ülés keretén belül történjen.
Természetesen, amikor arra kerül a sor, ezt zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Gyovai István polgármester:
Ez azt jelenti, hogy mielőtt zárt tárgyalásra kerülne sor, ezt megszavaztatja. Flösser urat
szeretné megkérdezni. Felmerült néhány kérdés a bizottsági üléssel kapcsolatban, hogy
önéletrajz, vagy bármilyen konkrétabb adat bemutatásra nem került.
Az is zárt? Akkor mindez zárt ülésen lesz, amennyiben ehhez a képviselő-testület hozzájárul.
Ezt nem kell megszavaztatni. Ezután egyértelmű, zárt ülést rendel el. A jelenlévőket értesíteni
fogják, ha ez a zárt ülés véget ér, megkér mindenkit, hogy fáradjon ki.
ZÁRT ÜLÉS ÉS SZÜNET UTÁN:
File: C:\testuleti_ulesek\130328\2013 március 28 002.rep
2013.03.28. 15:46
Gyovai István polgármester:
A zárt ülés keretében a képviselő-testület az ügyvezető személyéről és díjazásáról döntést
hozott. Az ügyvezető személye a képviselő-testület döntése alapján Flösser Tamás.
Gratulálnak a megbízáshoz, jó és eredményes munkát kívánnak, ami a város egésze számára
egy kiváló közművelődést, illetve médiatevékenységet fog majd eredményezni. Az ügyvezető
díjazását 330 ezer Ft-ban állapította meg, ez az alapbére. Ettől kezdve folytatják a nyílt
ülésüket. Az előbb elhangzott tájékoztatás alapján valamilyen elektromos probléma miatt a
sugárzó adó, illetve az ún. analóg kábeltévé rendszeren sajnos a Halas Tv műsora jelenleg
nem nézhető. A műsor rögzítésre kerül és természetesen ismétlik a szokásos időpontban.
A nyílt ülés első részén a felügyelő bizottsági tagok személyére elhangzott javaslat a jelenlegi
törvények alapján nem érvényesíthető, a képviselő-testület az ő személyükről nem dönthet.
Természetesen a nyílt ülés most következő részében kéri a javaslatokat megtenni. A maga
részéről az elmúlt napok, hetek eseményei alapján, igyekezve egyfajta politikai egyensúlyra a
felügyelő bizottságban, képviselőtársait kérte, hogy tegyenek javaslatot. Ezt a javaslatot a
maga részéről most megteszi. A felügyelő bizottság tagjának javasolja Vizkeleti Szabolcsot.
Erről is külön fognak majd szavazni.
A kérdéseken már rég túlvannak, hozzászólások és módosító indítványok következnek.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ezidáig nem kapcsolódott bele a napirend tárgyalásába. Személye is szóba került a legelején.
A felügyelő bizottságban nem kíván részt venni, viszont tenne egy javaslatot, amit kér
megtárgyalni és lehetőség szerint támogatni. Ezt megelőzően szeretné megjegyezni, hogy az
előterjesztést tegnapelőtt tárgyalták. A bizottsági ülés rendre úgy zajlik, hogy a jogi
szakértelem részt vesz a bizottság munkájában és a nevek akkor is elhangzottak. Akkor ez a
felhívás miért nem hangzott el? Ha ott nem is, mert elkerülte a figyelmet a vita hevében, akkor
máskor. Bejövetelkor egy elfogadó nyilatkozat aláírásra került a részéről. A napra készülve a
jogi asszisztencia is felkészült arra bizonyára, hogy az ő személye nem alkalmas erre. Ennek
ellenére mégis aláírásra került. Aztán pedig a napirend tárgyalása mentén halk megjegyzéssel
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éltek, hogy mégsem lehet a képviselőket beletenni. Megjegyzi, hogy nem ért sok mindent,
többek között ezt sem.
Megtenné a javaslatát Gál István Gyula személyében, aki egy gazdasági társaság tulajdonos
ügyvezetője. Azt gondolja, hogy egy önkormányzati gazdasági társaságban is tevékenyen részt
fog tudni venni a tudásával, tapasztalatával.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Dózsa Tamás Károly jelezte, hogy a bizottsági ülésen elhangzott képviselőként jelölése a
felügyelő bizottságba. Valóban nem vizsgálták akkor ezt meg, mert a jogszabályi hátteret nem
tudta pontosan. A 2011-es új törvény nem volt számára teljes egészében ismert. Az új
anyagban kiment a képviselőknek, ott írásban jelezte, hogy törvényességi szempontból kéri
figyelembe venni a felügyelő bizottság tagjainak jelölésekor ezt a vonatkozó jogszabályt. A
törvényesség szempontjából a képviselő-testület döntése előtt mindenféleképp tájékoztatni kell
a képviselő-testületet. Úgy gondolja, hogy ennek a kötelezettségnek még a testületi ülés előtt
eleget tett a törvényességi észrevétel.
Gyovai István polgármester:
Kéri, hogy a Képviselő úr legyen szíves más alkalommal is figyelmesen elolvasni az
előterjesztéseket. Az előterjesztés valóban úgy ment ki, ahogy a Jegyző asszony mondja.
Törvényességi szempontból felhívta a figyelmet erre a tényre.
Nagy Péter képviselő:
Képviselőtársához hasonlóan ő is megteszi a javaslatát a felügyelő bizottság tagjának
személyére, Hanzik Anikó Kiskunhalas, Kossuth u. 3. szám alatti lakosra. Vizkeleti
Szabolcshoz hasonlóan ő is benne volt az eddig működő felügyelő bizottságban. Személyét
javasolja és kéri elfogadni.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ennek a napirendnek a tárgyalása, ha jól látja,
több, mint két órát vett igénybe. Ezzel együtt látható az, hogy kialakultak a nézőpontok, sőt mi
több, olyanfajta, korábban bizonytalannak látszó tételekre is sikerült pontot tenni, mint a
felügyelő bizottsági tagok, vagy az ügyvezető fizetése, amelyen lényegében túl is vannak. Ezek
után nincs más feladata, mint a módosító indítványok ismertetése és a külön-külön történő
megszavazása.
Úgy gondolja, hogy kezdjék a sort a friss javaslatokkal. Valamennyi felügyelő bizottsági
tagságra jelölt személynek az elfogadó nyilatkozata itt van a kezében. Az előző zavart
követően meglepő gyorsasággal sikerült ezeket is becsatolni.
A képviselő-testület egyetért-e Vizkeleti Szabolcs felügyelő bizottsági tagságával?
No: 1290
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Nem
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Nagy Péter..................................... Tart.
Vili Gábor ..................................... Tart.
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Tart.
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Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:54:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

7
1
6

50,00%
7,14%
42,86%

46,66%
6,67%
40,00%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Ez azt jelenti, hogy nem jött létre a tagság. Ebben az esetben megint megkérdezi Jegyző
asszony véleményét, hogy vajon egy hiányos felügyelő bizottsággal az új gazdasági társaság
bejegyzése elindítható-e?
Vili Gábor képviselő: (Ügyrendi)
Kéri a szavazás megismétlését, mert rossz gombot nyomott.
Gyovai István polgármester:
Értette, rossz gomb került az ujja alá. Képviselő úr javasolja, hogy új szavazást indítsanak
ezzel kapcsolatban. Természetesen ezt meg kell szavazni. Akkor legyenek túl a dolgon.
A képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy új szavazás legyen?
No: 1291
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:55:33
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

10

71,43%
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66,66%

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

3
1

21,43%
7,14%

20,00%
6,67%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a többség támogatta a szavazás megismétlését. Érdekes, hogy még ebben
is különbözőek a vélemények.
Ismételten felteszi a kérdést és több alkalom nincs már rá. Nagyon kéri, hogy figyeljenek.
A képviselő-testület egyetért-e Vizkeleti Szabolcs felügyelő bizottsági tagságával?
No: 1292
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:56:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
2
3

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

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges többséget.
A képviselő-testület egyetért-e Gál István Gyula felügyelő bizottsági tagságával?
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No: 1293
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:56:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges többséget.
A képviselő-testület egyetért-e Hanzik Anikó felügyelő bizottsági tagságával?
No: 1294
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Tart.
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:56:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

9
0
5

64,29%
0,00%
35,71%

39

60,00%
0,00%
33,33%

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges többséget.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő javasolta, hogy a határozati javaslat 8. pontjából, s ennek
értemében az alapító okiratból is kerüljön be a Tájház és a szélmalom. Egyetért-e ezzel a
képviselő-testület?
No: 1295
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:57:28
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
3

78,57%
0,00%
21,43%

73,33%
0,00%
20,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító javaslat megkapta a szükséges többséget.
Szintén dr. Skribanek Zoltán képviselő javasolta, hogy az alapító okiratban új TEÁOR
számként kerüljön be a 90.01.08 Előadó-művészet megnevezésű tevékenység. A képviselőtestület egyetért-e ezzel?
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No: 1296
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:57:59
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító javaslat megkapta a szükséges többséget.
Jekő Attila képviselő javaslata az volt, hogy az ügyvezetői állásra pályázati kiírás történjen, s
a jelenlegi kinevezés ennek az eredményes befejezéséig tartson. A képviselő-testület egyetért-e
ezzel?
No: 1297
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:58:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

5

35,72%

41

33,33%

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

5
4

35,71%
28,57%

33,33%
26,67%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a szükséges többséget.
Nem volt több módosító indítvány? Láthatóan nem jelentkezik senki.
A közművelődés átszervezésével kapcsolatos határozati javaslatokat, s ezzel összefüggésben a
mögötte lévő iratokat, dokumentumokat elfogadják-e?
No: 1298
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Tart.
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 15:59:17
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
4

71,43%
0,00%
28,57%

66,66%
0,00%
26,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

86/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. és a
Halasmédia Np. Kft. egyesülése (beolvadással)
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Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalasi Művelődési
Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. és a Halasmédia Nonprofit Kft. legfőbb
szerve a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft.-nek a
Halasmédia Nonprofit Kft-be történő beolvadásáról második alkalommal határoz.
A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft.. vagyonmérleg tervezetét 13.181 eFt, a Halasmédia Nonprofit Kft. beolvadás előtti
vagyonmérleg tervezetét 44.725 eFt, a Halasmédia Non-profit Kft. beolvadás utáni
vagyonmérleg tervezetét 57.906 eFt mérlegfőösszeggel jóváhagyja.
A Képviselő-testület ugyancsak elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő Egyesülési
Szerződéstervezetet, illetve az jogutód Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
Alapító Okiratának tervezetét.
A Képviselő-testület felkéri az átalakulással érintett társaságok vezetőit az Egyesülési
Szerződés aláírására.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Média és
Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jogutód gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy a beolvadás
cégbírósági bejegyeztetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyéb szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
3.1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Király Gábort a Kiskunhalasi
Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft-nél fennálló ügyvezetői
tisztségéből a jogutód gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének napjával visszahívja.
3.2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Istvánt a Halasmédia
Nonprofit Kft.-nél fennálló ügyvezetői tisztségéből a jogutód gazdasági társaság cégbírósági
bejegyzésének napjával visszahívja.
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogutód Halasi Média és
Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Flösser Tamást választja meg határozatlan időre, a
gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének napjától. Személyi alapbérét havi bruttó
330.000,- forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
munkaszerződés aláírására.
5). Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beolvadással érintett
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kulturális és Közművelődési Non-profit Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjait (Dr. Szabó Klára, Flösser Tamás, Szabadi István), valamint a
Halasmédia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjait( Kuris László, Hanzik Anikó, Vízkeleti
Szabolcs) visszahívja a jogutód gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének napjával.
6). Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogutód gazdasági társaság
Felügyelő Bizottságának tagjaivá a cégbírósági bejegyzésének napjától 2018. május 31.
napjáig az alábbi személyeket választja:
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Hanzik Anikó
Gál István Gyula
Vizkeleti Szabolcs

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 3. emelet 11. ajtó (szül.: Jánoshalma,
1969. 12. 28., an.: Hudák Etelka Ilona, adóazonosító jele: 8376163582)
6400 Kiskunhalas, Korvin u. 9. (szül.: Kiskunmajsa,1948. 08. 14. ,an.:
Patrik Piroska, adóazonosító jele: 8298104161 )
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. 4. emelet 17. ajtó (szül.: Kiskunhalas,
1970. 09. 03., an.: Péter Klára, adóazonosító jele: 8378653749)

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság elnökének
részére 25.000,-Ft./hó, a tagok részére 20.000,-Ft./hó díjazást állapít meg.
7.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva az 58/2013 Kth
számú határozat 9. pontjára, felszabadítja a Halasmédia Nonprofit Kft. tartalékba helyezett
2013. évi támogatási összegét.
8.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunhalasi kulturális és
közgyűjteményi intézmények átszervezése kapcsán az új struktúra felállítására elfogadott
25/2013. Kth számú határozat alapján a Boróka Civil Ház (Babó Villa) helyszínteret a
jogutód Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Alapító Okiratába telephelyként nem veszi fel,
és a Thorma János Múzeum alapító okiratát a fenti helyszíntérrel, feladatellátási helyként
kiegészíti.
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunhalasi kulturális és
közgyűjteményi intézmények átszervezése kapcsán az új struktúra felállítására elfogadott
25/2013. Kth számú határozat alapján a Városi Sportpályát mint telephelyet a KIGSZ alapító
okiratából törli, és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. alapító okiratát ezzel kiegészíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Halasmédia Kft. ügyvezető
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kft. ügyvezető
Újonnan megválasztott tisztségviselők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Ezzel a döntéssel azt is kilátásba helyezték, hogy a Halasmédia eddig tartalékban lévő
támogatását az önkormányzat ettől a pillanattól kezdve folyósíthatja.
14 Új napirendi pont 15:59:34
14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 16:00:24
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a KIGSZ alapító okiratának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1299
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:01:05
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

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

80,00%
0,00%
13,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

87/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
alapító okiratának módosítása
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint
fogadja el:

Alapító okiratot módosító okirat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete,
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2013. január 31-én kelt
27/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okiratban a „18. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon” pontban
felsorolt ingatlanokból a d.) pontban szereplő Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész utca
28., hrsz.: 2385/4 megnevezésű ingatlan kikerül, ennek megfelelően a „18. Telephelyei és
a feladatellátást szolgáló vagyon” pont az alábbiak szerint módosul:
a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21
b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193
c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837
d.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István
Gimnázium
e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos
Kollégium
f.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános
Iskola
g.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi
Általános Iskola
h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas
Gábor utcai Általános Iskola

ZÁRADÉK:
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete
87/2013. .sz. határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. március 28.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Vízkeletiné Krisztin Judit mb. KIGSZ vezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi pénzügyi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

88/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
alapító okirata
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete

2. Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz.

3. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény

4. Szakágazati száma (TEÁOR):

841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási intézményeket ellátó kisegítő szolgálatai

5. Működési területe:

Kiskunhalas Város

6 Törzskönyvi száma:

340247

7 Az alapító okirat száma:
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8 Típusa:

Kisegítő Szolgálat

9 Irányító szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

11. Fenntartó neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

12. Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

13. Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

14. Alap tevékenységei:
1. A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
2. Iskolai intézményi étkeztetés
3. Tanulók kollégiumi étkeztetése
4. Óvodai intézményi étkeztetés
5. Munkahelyi étkeztetés
6. Egyéb vendéglátás
7. Háziorvosi ügyeleti ellátás
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
9. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
10. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
11. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
12. Ifjúság-egészségügyi gondozás
15. Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját
kapacitása terhére bevételeket képezhet.
16. 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

17. Intézményegységei: nincsenek
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18. Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma:
a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21
b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193
c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837
d.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István Gimnázium
e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium
f.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános Iskola
g.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi Általános Iskola
h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas Gábor utcai
Általános
Iskola
19. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
20. 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.

21. 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
22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó jogviszony

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete 2013. január 31-én kelt 27/2013 Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2013. sz.
határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. március 28.
Gyovai István
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

49

Vízkeletiné Krisztin Judit mb. KIGSZ vezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi pénzügyi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

15 Új napirendi pont 16:01:13
15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító
okiratának módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető:
Az előző döntés értelmében, mivel az előterjesztés jelenlegi változata tartalmazza még a
Kölcsey u. 24. szám alatti szélmalmot és a Marx tér 1. szám alatti Tájház bevételét a múzeum
alapító okiratába, javasolná, hogy ez kerüljön ki az előterjesztés határozati javaslatából,
mind a módosító okirat, mind az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat részéből. Ezzel
együtt kerüljön elfogadásra a határozat.
Kérdések 16:02:32
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Az ő monitorán nem látja, hogy Nagy Róbert képviselő azt jelzi, hogy a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is foglalkozott ezzel az
előterjesztéssel. A bizottság részéről milyen döntés született?
Nagy Róbert képviselő ismét elnézte, kéri, hogy figyeljenek. Ezek szerint egy másik napirendi
pontot nézett.
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Természetesen az Osztályvezető úr által említettek
figyelembe vételével javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
A határozati javaslat ebben a formában történő elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1300
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
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Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:02:57
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

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

80,00%
0,00%
13,33%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

89/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okiratának
módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma
János Múzeuma alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okiratot módosító okirat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, Kiskunhalas Város
Önkormányzati Képviselő-testülete által 2012. november 29-én kelt 249/2012.Kth. sz
határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbiak szerint módosítja:
2.

Az alapító okiratban a „1.4. Telephelyeinek neve és címei” pont az alábbiak szerint
módosul:

1.4. Telephelyeinek neve és címei:
- Múzeumi Raktár: Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz.
- Boróka Civil Ház (Babó Villa): Kiskunhalas, Kossuth u. 21.sz. hrsz.: 4816
ZÁRADÉK:
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartással történő bejegyzéssel lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2013. sz. határozatával hagyta jóvá.
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Kiskunhalas, 2013. március 28.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi pénzügyi referens
Szakál Aurél mb. intézményvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

90/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okirata
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma
János Múzeuma alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA JÁNOS MÚZEUMA
ALAPÍTÓ OKIRATA
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény rendelkezéseire az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe:
o

Neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

o

Rövid neve:

Thorma János Múzeum

o

Székhelye:

Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.sz. (hrsz.: 4652)

o

Telephelyeinek neve és címe:
Múzeumi Raktár: Kiskunhalas, Rekettye 0466/2 hrsz.
Boróka Civil Ház (Babó Villa): Kiskunhalas, Kossuth u. 21.sz. (hrsz.: 4816)

2. A költségvetési szerv közfeladata:
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kult. tv.) 37/A. §., 42.§. és 46 §-ai alapján
gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről,
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, és
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról a
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.
3. A költségvetési szerv tevékenysége:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
3.1.1
Gyűjtőterületén gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről,
tudományos feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről.

o

Közreműködik a kultúráért felelős miniszter területi feladataink ellátásában.

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend
szerinti besorolása:
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

3.3 A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
910200 Múzeumi tevékenység
3.4 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Kiskunhalas város és a környező települések közigazgatási területe: Tompa, Kelebia,
Kisszállás, Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana
Harkakötöny, Imrehegy, Pirtó, Tázlár.
5. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas
Hősök tere 1.sz.
6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
6.1. Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Irányító szerv székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.
6.2. Fenntartó szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Fenntartó szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.
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7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási egységgel nem
rendelkezik, pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.
8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: területi múzeum
A területi múzeum a Kult. tv.-ben
intézménye.

meghatározott feladatok egységes ellátásának

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a területi múzeumigazgató, aki a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában
született 150/1992. (XI 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján,
nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A területi múzeumigazgatót a Korm.
rendelet 7.§ alapján Kiskunhalas Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat
kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Kult. tv. 46.§. (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához és
annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tarozó alkalmazottak foglalkoztatási
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. Költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Bács-Kiskun Megyei Múzeumszervezeteket
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.
ZÁRADÉK

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2012.
november 29-én kelt 249/2012. Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2013. sz
határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. március 28.
Gyovai István
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi pénzügyi referens
Szakál Aurél mb. intézményvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 16:03:06

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Thorma János Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 „Múzeumi Kincsek” című
pályázatának engedélyezése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 16:03:28
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a „Múzeumi Kincsek” című pályázat engedélyezéséről
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1301
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:03:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
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93,33%
0,00%
0,00%

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

91/2013. Kth.
A Thorma János Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 „Múzeumi Kincsek” című pályázatának
engedélyezése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi, a Thorma János Múzeum részvételét a
TAMOP -3.2.13-12/1.sz „Múzeumi kincsek” című pályázaton.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat „Fenntartó Támogató
Nyilatkozata” című dokumentumának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Szakál Aurél mb. intézményvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
17 Új napirendi pont 16:03:55

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal, illetve a BácsKiskun Megyei Önkormányzattal köznevelési feladatellátásra kötött megállapodások
felbontása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Egyetlen bizottság sem tárgyalta. Mielőtt Osztályvezető úr, aki készítette az előterjesztést, a
kiegészítését megtenné, elmondja, hogy lóhalálában készült az előterjesztés. Nem akarja
minősíteni azt a sikertörténetet, amely az oktatás átszervezése kapcsán előttük van, nyilván ez
is a sikertörténet része. A lényeg az, hogy alig három napon belül az az intézményfenntartó
központ megszűnik, amelyik pillanatnyilag ebben a kérdésben 1,5-2 hetes egyeztetés után
végülis elfogadta a hivatal szándékát. Az intézményfenntartó részéről érdemi javaslat ennek a
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folyamatnak a lebonyolítására az elmúlt két hétben, mióta megbeszélések zajlanak, nem
érkezett.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető:
Tekintettel arra, hogy osztós anyagként érkezett a testület elé, pár szót mondana
kiegészítésként. Tulajdonképpen azoknak a megállapodásoknak a felbontásáról van szó,
amelyeket még 2000-ben az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött,
illetve amelyekbe 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központ jogutódként
belépett. Tekintettel arra, hogy a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
információik szerint március 31-gyel megszűnik, illetve az általa fenntartott és működtetett
köznevelési intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át, emiatt
szükséges az önkormányzatnak a megyei intézményfenntartó központtal jelenleg fennálló,
különböző köznevelési feladatok ellátására kötött megállapodások felmondása. Ezen
köznevelési megállapodások keretében használja az intézményfenntartó központ
térítésmentesen az ő tulajdonukban lévő ingatlanokat, illetve ingóvagyont, ami érinti a Vári
Szabó Szakközépiskolát, a Zeneiskolát, az Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, illetve a
Mozgássérültek Intézményét, azt egy kicsit másképpen. Ezeknek a megállapodásoknak a
felbontásáról van szó, éppen azért, hogy április 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal tudjanak ezen intézmények működtetésére vonatkozóan megállapodást kötni,
tekintettel arra, hogy ezen intézmények közül kettő, a Speciális Iskola, valamint az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény jelenlegi ismereteik szerint április 1-től önkormányzati
működtetésbe fogja további folytatni a tevékenységét.
A határozati javaslat 1. pontja ezeknek a megállapodásoknak a felbontására, illetve az ezzel
kapcsolatos szerződések aláírására hatalmazza fel a Polgármester urat. Az ezzel kapcsolatos
megállapodás az előterjesztéshez mellékelten csatolva van.
A határozati javaslat 2. pontját is szükséges elfogadni, tekintettel arra, hogy ez arra
hatalmazza fel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot még, hogy a tulajdonukban álló
ingatlanok tulajdoni lapjáról a megyei önkormányzat használati joga lekerüljön. Egyes
intézmények tulajdoni lapján még rajta van a megyei önkormányzat használati joga, ezt
szükséges törölni a jogszerű helyzet létrehozására. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
határozati javaslat mindkét pontját fogadja el.
Kérdések 16:08:38
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1302
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Igen
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 ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:08:55
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

92/2013. Kth.
A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal, illetve a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzattal köznevelési feladatellátásra kötött megállapodások felbontása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul a 2011. június 27-én kelt 161/2011 Kth.
sz határozattal a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött sajátos nevelési igényű tanulók
oktatása és nevelés feladat ellátására, az alapfokú művészetoktatási feladat ellátására, a
sajátos nevelési igényű mozgássérült óvodások és tanulók konduktív pedagógiai ellátására,
kötött megállapodások felbontásához.
A Képviselő-testület ugyancsak hozzájárul a 2011. június 27-én kelt 161/201 Kth.sz.
határozattal kötött, és a 2012. december 20-án kelt 291/2012. Kth. sz. határozattal módosított,
nevelési tanácsadási feladatok ellátására, valamint a 2011. június 27-én kelt 160/2011 Kth. sz
határozattal kötött és 2012. november 29-én kelt 259/2012.Kth.sz. határozattal módosított
középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátására létrejött megállapodások
felbontásához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert ezen megállapodások felbontásával
kapcsolatos, szerződések aláírására.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzatnak a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium vonatkozásában a Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.sz. alatti 1708 hrsz.-ú ingatlanra
bejegyzett, valamint Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és a Kiskunhalasi
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó vonatkozásában a Kiskunhalas
Köztársaság u. 17.sz. alatti 3685 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati jog törléséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 16:09:01

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői
pályázata
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 16:09:37
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A bizottsági munka során is többséget kapott az az álláspont, hogy 2 év legyen a megbízás
időtartama. Meglehetősen viharos időszakot élt át a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete (továbbiakban: KIGSZ) az elmúlt időszakban. A tulajdonos hozzáállása is
meglehetősen gyakran változott. Egy néhány hónappal ezelőtt előterjesztés tervezetben még az
szerepelt, hogy 2013. március 31-gyel a KIGSZ megszűnik, most pedig látják, hogy egy új
igazgatót keresnek az élére. Úgy gondolják, hogy egy ilyen bizonytalan időszakban az 5 év túl
hosszú lenne, ezért 2 évet javasol.
Gyovai István polgármester:
Ezek szerint ellenvélemény sincs. A maga részéről a 2 évet egyfajta bizonytalanságnak tartja,
mint ahogy korábban is volt rá példa, hogy intézmények élére 1, vagy 2 éves megbízást adott
az önkormányzat. Ez sokak számára bizonytalanná teszi a helyzetet. A maga részéről látva
pillanatnyilag a folyamatokat, mégha korábban az is volt a döntés, hogy a KIGSZ
tevékenysége beolvasztásra kerül a Polgármesteri Hivatal szervezetébe, most már túl az
oktatási rendszer és egyéb átalakítási folyamatokon, egyértelműen azt látja, hogy a KIGSZ
önálló intézményi tevékenységére szükség van. Természetesen előfordulhat az, hogy következő
években jogszabályi, vagy egyéb változások miatt ennek a változásáról is kell tárgyalniuk.
Akkor annak megfelelő döntés kell, hogy szülessen. A maga részéről továbbra is érvényben
tartja az 5 éves pályázati kiírást, mint foglalkoztatási időtartam.
Jól értékeli, hogy 2 éves időtartamról kell szavaztatnia? A képviselő-testület egyetért-e a 2
éves megbízási időszakkal?
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No: 1303
Gyovai István.......................................Nem
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Nem
Váradi Krisztián ............................ Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:12:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
3
1

71,43%
21,43%
7,14%

66,66%
20,00%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány megkapta a szükséges többséget.
Ezzel együtt kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a kiírásra vonatkozó határozati
javaslatukat?
No: 1304
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:12:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

85,71%
0,00%
14,29%
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80,00%
0,00%
13,33%

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

93/2013. Kth.
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázata
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzata
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetői állására az alábbiak szerint:
Képesítési feltétel: pénzügyi, gazdasági felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai
végzettség és emellett legalább államháztartási (költségvetési) mérlegképes könyvelő
képesítés. ( A 2012. december 30. én hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet
12.§.(2) bekezdés alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel
rendelkező gazdaság vezető alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha vállalja,
hogy a 12.§.-ban meghatározott követelményeknek 2014. június 30-áig meg fog felelni.
2014. június 30-át követően e személyek csak a 12.§.-ban foglalt feltételek szerint
alkalmazhatóak gazdasági vezetőnek.)
A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető
irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti
szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és
rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
Kiegészítő feltétel: mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső
ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. §
(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves
igazolt szakmai gyakorlattal.
A magasabb vezető ellátására megbízást az kaphat aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyba áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat benyújtása: a teljes pályázati anyag nyomtatott formában,
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán - www.kszk.gov.hu /KÖZIGÁLLÁSlapon való megjelenést követő 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a munkáltató vezetésére és fejlesztésére vonatkozó
programját, a szakirányú gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai végzettség
igazolására az oklevél, képesítést igazoló bizonyítványok, tanúsítványok másolatát,
továbbá a büntetlen előélet és a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás igazolására
30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. Szakmai önéletrajzot (lehetőleg
„europass” formátumban). A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes
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adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához
valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek
számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat véleményezési határidejének lejártát
követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázat címzése: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Kiskunhalasi
Közös Önkormányzati Hivatal, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A munkakör megnevezés: könyvelő
A vezetői besorolás: Közalkalmazotti törvény szerinti: (igazgató) megbízott magasabb
vezető
A megbízás időtartama: 2 év
A megbízás kezdő napja: 2013. június 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. május 31.
Illetmény: a közalkalmazotti törvény szerinti besorolás, valamint az erre vonatkozó
képviselő-testületi határozat alapján intézményvezetői pótlék, mely a pótlékalap 250%-a.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Vízkeletiné Krisztin Judit KIGSZ intézményvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
19 Új napirendi pont 16:12:46

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez
tartozó településeken a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény előírásainak megfelelő,
a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges többségi tulajdonrész önkormányzati
tulajdonba kerüléséhez szükséges döntés meghozatala
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 16:13:48
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
A múltkori testületi ülésen, amikor előttük volt ez a kérdés, amellett érvelt, hogy kerüljön
házon belülre, tehát mindenféleképpen Kiskunhalas Város Önkormányzata vegye át ezt a
tevékenységet, illetve ha nem is egymaga, de valamilyen formában ők lássák el ezt a
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közszolgáltatást. Akkor Polgármester úr elkeserítette, hogy nem biztos, van erre reális
lehetőség, mert elég bonyolult az ügy. Arra kérte Polgármester urat, hogy nézzék meg ennek a
lehetőségét. Örömmel konstatálja, hogy kibontakozni látszik egy olyan megoldás, ami a
környező településekkel együttesen egy társulási formában átvenné ezt a közszolgáltatást és
üzemeltetné. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos lépés. Tudja, hogy ezzel az
előterjesztéssel, ha el is fogadják, hiszen ez egy szándéknyilatkozat, ezzel nem zárul le. Több
fél közötti együttes szándékról van szó, s lesznek ebben a kérdésben még rendeznivaló
problémák, de az irány mindenképpen jó. A frakciójuk nevében azt a változatot tudja
támogatni, hogy társulási formában lássák el ezt a közszolgáltatást.
Gyovai István polgármester:
Erről szól az „A” változat.
Máté Lajos képviselő:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági Bizottság ülésen a B változat mellett tette le a voksát a
következők miatt. Az elmúlt években mindig oly módon kerültek ezek a konzorciumi
előterjesztések eléjük, hogy gyakorlatilag semmihez nem szólhattak hozzá. Nemcsak a
szemétszállítás, hanem egyéb szociális intézményrendszerükkel kapcsolatos, valamint
konzorciumi előterjesztések is ilyenek voltak. Mindig az volt, hogy a közgyűlés már
megszavazta, 81 település már megszavazta, egy "a" betűt sem tehetnek hozzá. Azt érezte,
hogy ezekbe a társulásokba nem nagyon van a városnak beleszólása. A sajtóban olvassák, s
látják a politikai szándékokat, a célt, az irányt. Az egész előterjesztés is azért született, annak
a kényszernek a hatására, hogy állami tulajdonban kell lennie a szemétszállítás
közszolgáltatási többségi részének, pontosan azért, hogy ne magántulajdonban legyen ez a
terület, legyen a köznek beleszólása. A másik cél, hogy ezeknek nonprofit tevékenységeknek
kellene lenniük. Látják a rezsicsökkentésekkel kapcsolatban, hogy az állam keményebben bele
akar szólni, s az állam fogja meghatározni az árakat. Az árakat oly módon fogja
meghatározni, hogy ezen a területen ne keletkezzen haszna senkinek. A lakosság számára ezek
a szolgáltatók olyan áron végezzék el ezeket a tevékenységeket, ami a lehető legolcsóbb
megoldást jelenti, ne próbáljon ezen a területen senki nyerészkedni. Úgy gondolja, hogy
egyrészt nincs a városnak erre pénze, másrészt, ha társaság formájában lennének benne,
ahogy az elején is elmondta, nem sok beleszólásuk lenne, harmadrészt valószínűleg az a
helyzet fog előállni, hogy az állam meghatároz egy olyan árat, ami veszteséget fog kódolni az
egészbe, s majd a végén az állam valamit hozzátesz, kiegészíti, hogy a fenntartók tudják
működtetni, ahol a távhőnél is látják. Azok a települések, amelyek nagyon olcsón tudják a
távhőt szolgáltatni, azoknak a kisebb az állami hozzájárulása, akik veszteségesen csinálják,
azoknak többet hozzátesz. Minden esetben csak annyit, hogy nyereséges ne legyen a
tevékenység. Úgy gondolja, hogy nincs értelme ezt megvenni. Javasolja a „B” változat
elfogadását.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr kifogásolja azt, hogy korábban nem volt beleszólási lehetőségük. Most megnyílik
ez, ez teszi lehetővé. Számára megdöbbentő, hogy Máté Lajos, mint kormánypárti képviselő az
állam szándékát kétli. Azt fogalmazta meg, hogy az állam veszteségessé kívánja tenni ezt a
tevékenységet. Megdöbbentő a hozzászólása.
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Jekő Attila képviselő:
Öntsenek tiszta vizet a pohárba. Azt gondolja, hogy aki ennek az előterjesztésnek az „A”
változatát nem fogadja el, az magánérdekeket szolgál. Annál, hogy az eddigi
magánszolgáltatótól állami szándékra Kiskunhalas város és a többi önkormányzat kezére
kerüljön ez a szolgáltatás, véleménye szerint nagyobb beleszólás nem lehet, minthogy
magánkézben maradna, ne adj isten egy szolgáltatási területen kívüli önkormányzat vegye
meg a többségi tulajdonrészt. Akkor zárnák ki magukat ebből. Azért is érdekes ez az érvelés,
mert pont a távhőnél, ami nem is nyereséges üzletág volt, éppen Máté Lajos képviselő volt, aki
kézzel-lábbal harcolt, hogy kerüljön önkormányzati tulajdonba. A szemétszállítás jelen
pillanatban nem veszteséges üzletág. Nem véletlen, hogy ezt a hulladéktörvényt nem sikerült
elsőre, másodikra se nagyon elfogadni, mert óriási lobbi volt a szolgáltatók részéről, hogy ne
kerüljön állami kézbe. Az állam azt mondta, hogy igenis nonprofittá kell tenni, nem lehet rajta
nyerészkedni, s megadja a lehetőséget. Ők most ezzel a lehetőséggel nem akarnak élni. Nem
érti a logikát ebben, főleg úgy, hogy egy veszteséges szolgáltatás esetében az volt a Fidesz
Frakció logikája, hogy támogatni kell.
Azt gondolja, ahogy a Polgármester úr is mondta, itt a lehetőség egy társulási formára,
hiszen minden egyes önkormányzat értelemszerűen szeretne beleszólni a saját
közszolgáltatásába. Véleménye szerint nem szabad Kiskunhalasnak rátelepedni, ez egy
nagyon jó gondolat volt, amit az összes többi polgármester támogat. Nekik is támogatni kell, s
akkor bele tudnak szólni. Ha nem ezt választják, akkor csak a jelenlegi szolgáltató
magánérdekeit fogják védeni.
Máté Lajos képviselő:
Visszautasítja Polgármester úr hozzászólását. Valamit nem tudott leszűrni a szavaiból, vagy
szánt szándékkal fordítva értelmezte.
A törvény kimondja, hogy legalább 51 %-ától a mostani magántulajdonú társaságoknak meg
kell szabadulniuk, pontosabban legalább 51 %-ban köztulajdonban kell lenniük. A
köztulajdon az vagy önkormányzati, vagy állami tulajdon. Szó nincs róla, hogy azt mondta
volna, amin állítólag Polgármester úr megdöbbent, hogy maradjon a társaság tulajdonában
mind a 100%. Azt mondta, hogyha az önkormányzat ezt megszerzi, vagy az állami szerzi meg,
az állam határozza meg az árat, s az állam nem fogja engedni, hogy ezen nyereség
keletkezzen. Azt mondta, hogy ahhoz igazán nem fűződik érdekük, hogy ebbe több tízmillió
forintot beletegyenek, mert nagy valószínűséggel nem fog soha visszajönni, hacsak nem olyan
állami vezetés kerül ki megint, akik ezek a területeket megint privatizálni fogják, s hagyják
szabadon, hogy nyereség képződjön ezen a közszolgáltatáson. Úgy gondolja, hogy nem fog
ezen a közszolgáltatáson nyereség képződni, nem fog tudni a város beleszólni. Lehet, hogy
bizonyos dolgokba bele tud szólni, ha úgy tud beleszólni, ahogy idáig bele tudott szólni
ezeknek a társaságoknak az életébe Kiskunhalas, hogy egy „a” betű változtatás nélkül mindig
rá kellett mondaniuk az áment arra, amit a közgyűlés megszavazott, akkor szerinte nem sokat
ér, több tízmillió forintot biztosan nem.
Pajor Kálmán képviselő:
A regionális hulladékgazdálkodási központ tevékenységének egy részéről van most szó. Ennek
a társulási tevékenység 53 %-áról van szó, a hulladékkezelési tevékenységről. A 47 %-ot
kiszervezik ebből a társaságból természetesen, mielőtt átadná a maradékot, amit a
hulladékgazdálkodással foglalkozik. Ennek az 53 %-nak az 51 %-áért folyik most a küzdelem.
Nem egy hatalmas tét ez, mert azt jelentené, hogy Halasnak huszonegymillió-
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valahányszázezer forintot kellene fizetnie ezért a 30%-os részesedésért ebben az új
szervezetben. Ahogy Máté Lajos képviselő kifejtette, a közszolgálatiság és a központi
ármeghatározás miatt is, erősen megszorított körülmények között fog gazdálkodni.
Tulajdonképpen nem nagy értelme van ebben az üzletben részt venni. Nem tudja, hogy ki látja
ezt üzleti szempontból izgalmasnak, valamint abból a szempontból is izgalmasnak, hogy
Halas bele fog szólni valamibe. Annak idején azt is el akarták érni, hogyha a halasi utakat
rongálják, akkor próbáljanak ebből egy kis előnyt származtatni ebből, hogy pont Halason van
ez a központ. Végül ez sem sikerült, nem is fog. Hogy őszinte legyen, nem győzte meg az
előterjesztés arról, hogy ez egy nagyon jó üzlet lenne. Nem is beszélve arról, hogy egy fillér
fedezetük sincs rá a költségvetésükben, nem tudja, hogy miből akarnák megvenni. Erre a
kérdésre nem válaszolt eddig senki. Emiatt szintén a „B” változatot tudná elfogadni, ami
tényleg nem a magántulajdon támogatását jelenti, hanem azt, hogy nem fűződik különösebb
érdeke a városnak ehhez az üzlethez.
Váradi Krisztián képviselő:
Most már ő is csak azt tudja mondani, amit a Polgármester úr mondott pár perccel ezelőtt,
hogy értetlenül áll a helyzet előtt. Azon ritka esetről van szó, amikor egy kormányzati
intézkedésről neki is azt kell mondania –amit nem sűrűn szokott dicsérni-, hogy jó
kezdeményezésről van szó, ami éppen ennek az önkormányzatnak az érdekét szolgálja. Ehhez
képest azt látják, hogy a Fidesz padsoraiból két képviselő próbál ez ellen érvelni. Egészen
érdekes álláspont. Reagálva az itten felvetésekre és elhangzott érvekre, azért mondja, hogy
fontos tisztázni, mert esetleg a lakosságot vezetik félre, azt gondolja, hogy mindenképpen
érdekük. Ez a cég, aki a jelenlegi tulajdont birtokolja, kiskunhalasi lakosok számára is végzi
ezt a közszolgáltatást. Most, hogy a jogalkotó lehetővé teszi azt, hogy ez ne legyen kizárólag
magáncég, hanem többségi tulajdonú önkormányzati, vagy állami tulajdon legyen, nemcsak a
képviselő-testületnek, hanem az itt élő 30.000 embernek, illetve a környező településeken élő
több tízezer embernek is elemi érdeke, hogy egy olyan cég végezze, amelyben az
önkormányzatnak tulajdonrésze van. Mindkettőjüktől az hangzott el, hogy ez nem jó üzlet. Azt
gondolja, ha valami, ez nem üzlet, hanem egy szolgáltatás, ami nekik fontos, s érdekük az,
hogy tulajdonrészt képviseljenek, s ezáltal közvetett módon beleszóljanak. Közvetlenül nem
tudnak beleszólni, hiszen az ármegállapító hatóság az állam lesz. Közvetett módon egy
tulajdonos nagyon sok szempontból tud a vezetésben, az elképzelésekben érdeket
érvényesíteni. Szerinte ezt kiengedni a kezük közül, mindenképpen bűn lenne.
Halász Balázs képviselő:
Majdnem azt mondja, hogy összefoglalja a gondolatokat. Az önkormányzatnak most legalább
lesz egy kicsi beleszólása. Aradszky Lászlóné képviselőtől is sokszor hallják, hogy végezzen
szolgáltatást, majd azért fizet a lakosság. Most majd talán tudják érvényesíteni ezt. Pajor
képviselőtől megszokták, hogy nem tájékozódik kellőképpen. Pont az van a kormányzati
döntésekben, hogy a terhelt városok útjainak díját fizesse az a szolgáltató, aki azt használja.
Itt Vaskút és Kiskunhalas vonatkozására gondol, ahol erősen megnövekedett a forgalom
abból a szempontból, hogy a szemétszállítás ide történik. Ezekre az utakra útdíjakat fognak
kiszabni, aminek egy része a város önkormányzatának kasszájába fog csorogni. Pontosan
erről lenne szó, hogy kicsit beleszólhatnának. Ha ebbe nem mennek bele, könnyen
előfordulhat, hogy ide kacsingat Győr és Sopron. Ha beszállnak ebbe, őket nem fogja
érdekelni a halasi lakos, hogy mit akarnak. Majd ők diktálnak, s Kiskunhalas csak néz.
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Pajor Kálmán képviselő:
Reagálni kíván a rendkívül tájékozott Halász Balázs képviselő hozzászólására azzal, hogy az
önkormányzatnak bizonyos arányú beleszólása eddig is volt. Összeröffentették a 82
önkormányzatot és a polgármesterek képviselték a várost. Látják az eredményét, hogy ennek a
közös döntésnek mi volt a következménye. Semmi nem valósult meg abból, amit
Kiskunhalason megfogalmaztak, hogy chip rendszer legyen, vagy kilogrammonként
számoljanak. Minden felvetésüket lesöpörték, gyakorlatilag el sem jutott a megvalósításig.
Nem mondja, hogy ez továbbra is így lenne, de elég sok önkormányzat maradt még benne
ebben a társulásban.
Felhívja a rendkívül tájékozott Halász Balázs képviselő figyelmét arra, hogy ezt nem lehetővé,
hanem kötelezővé teszi a Kormány. Nem lehetőségről, hanem kötelezettségről van szó.
Gyovai István polgármester:
Pajor Kálmán és Máté Lajos képviselőnek a bizottsági ülés alkalmával próbálta elmagyarázni
a dolgot. Most nem is elsősorban nekik, mert látja, hogy igazából nem értették meg, hanem a
műsorukat figyelők számára mondja. A jelenlegi szolgáltató az elmúlt évek folyamán a
közszolgáltatási tevékenységhez több más tevékenységet is felvett a saját
tevékenységjegyzékébe. Mint magáncég, ezt minden további nélkül megtehette, az
önkormányzat megkérdezése nélkül. Ezek a közszolgáltatáson kívüli tevékenységek nem
tartoznak abba a körbe, amit most az önkormányzatnak, vagy az államnak többségi
tulajdonba kell vennie. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hónapokban a cég részéről…
Felhívja Máté Lajos és Pajor képviselő úr figyelmét, hogy elsősorban nekik címzi a
mondanivalóját. Ezért kénytelen elismételni, illetve az érdeklődők számára elmondani.
Ezeket a többlettevékenységeket a társaság kénytelen leválasztani a tevékenységéről és átvinni
egy másik társaságba, azért, hogy a megmaradó társaságban kizárólag a törvény hatálya alá
eső közszolgáltatási tevékenység maradjon. Ennek a közszolgáltatási tevékenység az 51 %-át
kell, hogy megszerezze vagy az állam, vagy az önkormányzat.
Halász Balázs képviselő utalt rá, de ő kereken próbálja megfogalmazni, hogyha Kiskunhalas
városa nem tartozik abba a körbe, akik a többségi tulajdont megszerzik, pillanatnyilag azt
tudja mondani, hogy ez a társaság elviszi a székhelyét Kiskunhalasról. Milyen érdeke fűződne
hozzá, hogy egy olyan településen tartsa fenn a székhelyét, ahol tulajdonképpen semmiféle
tulajdonos nincs. Az az önkormányzat, aki részt vesz ebben a kivásárlásban joggal kérheti,
akár meg is határozhatja, mint többségi tulajdonos, hogy az ő városába költözzön át a cég,
székhellyel, mindennel együtt. Úgy gondolja, hogy Kiskunhalason rendkívül sok jelenlegi
alkalmazott fájlalná azt, ha egy másik településre költözne a társaság. Nagy valószínűséggel
az állásukat is elvesztenék, mert nem biztos, hogy költöznének a társaság székhelye után.
Másrészről a társaságnak teljes jogában áll az, hogy bármilyen más önkormányzat számára
kínálja fel az üzletrészt. Amire Halász Balázs képviselő utalt, akár a soproni, vagy
nyíregyházi önkormányzat is megvásárolhatja a többségi tulajdonrészt. Abban a pillanatban
milyen beleszólási jogosultsága lenne ennek az önkormányzatnak Máté Lajos képviselő a
szolgáltatási körülményekbe? Véleménye szerint semmilyen. Azzal együtt, hogy az ottani
alkalmazottak garantáltan az állásukat vesztenék, maximum azok a kocsikísérő alkalmazottak
maradnának, akik a fizikai tevékenységet végeznék.
Rendkívül nagy hangsúllyal ajánlja a képviselő-testület figyelmébe a határozati javaslat „A”
pontját. Hozzáteszi még, hogy ebbe a körbe tartozó 17 település közül a legkisebb település
részéről is a képviselő polgármester a szándékát nyilvánította, hogy részt kíván venni ebben a
társulásban. Ne tegyék közröhej tárgyává Kiskunhalas várost, s annak a képviselő-testületét,
hogy kivonják ebből a lehetőségből magukat. Nagy hangsúllyal az „A” változatot ajánlja a
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figyelmükbe, s kéri azt elfogadni.
A határozati javaslat „A” változatának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1305
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Távol
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:34:34
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
1
3

69,23%
7,69%
23,08%

60,00%
6,67%
20,00%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

94/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó településeken a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény előírásainak megfelelő, a közszolgáltatási
feladatok ellátásához szükséges többségi tulajdonrész önkormányzati tulajdonba kerüléséhez
szükséges döntés meghozatala
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalasi
Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó település támogatja, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt, a közszolgáltatási feladatellátás
jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez kötődő, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.
többségi önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében szükséges önkormányzati társulás
megalakítását.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a többségi
önkormányzati tulajdonrész vásárlásának lakosságszám arányos, megállapodásban rögzített
ütemezésű megfizetését.
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3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Gyovai István
polgármestert a társulás megalakítás és az üzletrészvásárlás előkészítésének feladataival.
4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István
polgármestert, a társulási megállapodás megkötéséhez és a tulajdonszerzéshez kapcsolódó
egyeztetések és tárgyalások lefolytatására.

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
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Rendkívüli tisztelettel kéri azoknak a képviselőknek a hozzáállását, akik igen-nel szavaztak. A
„B” változatot nem kell már megszavaztatni.
20 Új napirendi pont 16:34:51
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Sós-tó strand területén mobil sátor elhelyezéséhez tulajdonosi
hozzájárulás megadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:35:12
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1306
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
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Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:35:25
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%

95/2013. Kth.
A Sós-tó strand területén mobil sátor elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
Savanya Szabolcs részére hozzájárulását adja a Kiskunhalas 6391 hrsz-ú, „a” alrészletű,
kivett fürdő-és épület megnevezésű területen 88 m2 –es alapterületű mobil sátor
elhelyezéséhez.
Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít egyéb jogszabályi előírás megtartása, engedély
beszerzése alól.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Ván László főkertész
Soltész Gergely környezetvédelmi ügyintéző
Sóstó Idegenforgalmi Kft. / Savanya Szabolcs
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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21 Új napirendi pont 16:35:32
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Csatlakozás "Magyarország legszebb konyhakertje" programhoz
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:35:43
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Karcagon 2012-ben Kovács Szilvia alpolgármester kezdeményezésére indult ez a program.
Akkor elsőként Püspökladány csatlakozott hozzájuk, s o vitte ezeknek a gazmentes kerteknek a
kialakítását. Közelebb szerette volna hozni a konyhakertet a lakóépületekhez, s megtanítani
újra azokat műveleteket, amelyeket a konyhakertben tudnak végezni. Tehát termelje meg saját
maga a kis répát, zöldséget, s egyéb olyan növényeket, amelyeket tud hasznosítani a konyhán.
Ez már nemcsak országon belül, hanem országhatárokon kívül is megtalálható. Öt olyan
ország csatlakozott ehhez a programhoz, amely jónak találja. Elsőként Karcag lengyelországi
testvérvárosa mondta, hogy ők is elindítják ezt a programot. Azt gondolja, hogy jó úton
haladnak. Látják azt, hogy a kiskunhalasi önkormányzat 50.000 Ft-tal tudja támogatni ezt a
programot. Nem sok pénz ez. Ha annak idején a költségvetés megszavazásakor több keretet
hagyott volna a testület a polgármesternek, bizonyára ez az összeg is magasabb lett volna.
Kéri, hogy támogassa a testület, majd meglátják egy év múlva, hogy mire jutnak.
Pajor Kálmán képviselő:
Üdvözölni kell minden törekvést, ami arra irányul, hogy egyre több család próbáljon némileg
az önellátás felé elmozdulni. Ha van egy talpalatnyi megművelhető földje, akkor hasznosítsa
konyhakertnek. Bár ez a legszebb konyhakertre vonatkozik, úgy gondolja, az a célja, hogy
minél többen visszatérjenek a saját ház körüli kertészkedéshez. Éppen ezért veti fel ismételten
a javaslatát. Hallotta nemrégiben a rádióban, hogy az Állami Földalaptól az önkormányzatok
földhöz juthatnak. Rengetegszer említette már, hogy az önálló gazdálkodásra képtelen
családoknak valamiféle szociális szövetkezetet Halason is szervezni kellene. Úgy látja, hogy
ez munka lenne, ezért nem nagyon akad gazdája ennek a dolognak. Halas nem tudna
érvényesíteni valamiféle igényt állami földre? Van-e Halas környékén ilyenre lehetőség? Jó
lenne tisztázni ennek a napirendnek a kapcsán is.
Gyovai István polgármester:
A kérdéseken már túlvannak, ettől függetlenül kérdésére válaszolva elmondja, hogy az állami
kézben lévő földterületekre Kiskunhalas Város Önkormányzata is pályázik, ha erre a konkrét
lehetőség megvan. Valóban meghirdették a lehetőséget, levelezésbe is kerültek a tulajdonos
állammal, de pillanatnyilag még csak külterületi útrészletekről, nem termőföldekről van szó,
amelyek eddig a látókörükbe kerültek. Erre sajnos érdemben nem tudtak eddig reagálni.
Természetesen figyelik ezeket a lehetőségeket. Amint ilyen lesz, élni fognak vele.
Az előterjesztés, illetve a tárgyalás során nem került szóba, de nagy tisztelettel köszönti a
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Szathmáry Sándor Kertbarát Kör képviselőjét. A kör részéről teljes odaadással támogatják ezt
a lehetőséget, mint ahogy az előterjesztésben is benne van. A maguk részéről tanúi is voltak az
elmúlt években, fantasztikus, hogy milyen kiállítási anyagokat és termékeket mutattak be a
város számára. Bízik benne, hogy ehhez a lehetőséghez nagyon sokan fognak csatlakozni
ebben a városban is.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1307
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Távol
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:40:53
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%

96/2013. Kth.
Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Magyarország legszebb
konyhakertje” programhoz. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat, valamint a
csatlakozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Ván László főkertész
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Kószó József Szathmáry Sándor Kertbarát Kör elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
22 Új napirendi pont 16:41:02

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Vízmű Klub megvásárlása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:41:19
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Régi adósságuk a halasi strand fejlesztése. Ezt az ingatlanvásárlást talán a rendezés,
fejlesztés első lépésének tekinti. Lesz később egy interpellációja is ez ügyben, amiben rákérdez
a terület tulajdonviszonyaira, hogy áll. Ha jól tudja, sajnos ebbe magántulajdon is bekerült,
ami miatt több pályázati lehetőséget elbuktak. Mindenféleképpen azt mondja, hogy ezt
támogatniuk kell, meg kell venni ezt a részt, nehogy még több magántulajdon kerüljön be.
Nagyon várja az interpellációjára a választ, hogy milyen tulajdon van ebben, az
önkormányzatnak hány százalékos része van, s lehet-e úgy megosztani, hogy 100 %-os
önkormányzati tulajdon jöjjön létre, amivel esetleg a 2014-2020 között EU-s ciklusban tudnak
valami pályázattal élni, s végre ezt az adósságot a város felé a képviselő-testület leróhatja, s
tudják fejleszteni a strandjukat.
Gyovai István polgármester:
Bár nem kérdésként hangzott el, de elmondja, hogy az elmúlt hetekben Alpolgármester úrral
több alkalommal egyeztetve megkeresték a tulajdonosokat, azzal a szándékkal, hogy
elindítsanak egy egyeztetési folyamatot, aminek bíznak benne, az lesz a vége, hogy az
önkormányzat teljes tulajdonba tud kerülni, vagy olyan megállapodás tud születni, amivel a
strand fejlesztési lehetőségei megnyílnak.
Pajor Kálmán képviselő:
Ha már Jekő Attila képviselő felhozta, meg kell jegyeznie a strand tulajdonjogával
kapcsolatban, hogy az előző ciklusban többször felvetette, hogy miért nem vásárolta meg az
önkormányzat a többször nyilvánosan meghirdetett osztatlan közös tulajdonrészét a
strandnak, mintegy 25 %-át. Ezt végül 20 millió Ft-ért megvásárolta egy szolnoki magáncég.
Dr. Várnai László korábbi polgármestertől mindig azt a választ kapta, hogy nem volt erre
kidobható pénze az önkormányzatnak, hogy megvásároljon egy olyan területet, amivel
semmire sem ment volna. Azt mondja, hogy a hűtlen kezelés határát súrolta dr. Várnai László
eljárása annak idején. Most isszák a levét annak, hogy elszalasztották a 25 % megvásárlását,
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s nem vette ezt kötelességének. Most elég hátrányos helyzetben kénytelenek tárgyalni, ami
magánkézbe került. Felhívja Jekő Attila képviselő figyelmét, hogy dr. Várnai Lászlóval
beszélje meg elsősorban ezt az ügyet, miért tette ezt a várossal.
Gyovai István polgármester:
Köszöni a Képviselő úr értékes hozzászólását. Abban a ciklusban kellett volna erőteljesebben
hozzászólnia ehhez a témához. Mint ahogy Jekő Attila képviselő már az előbb is utalt rá,
annak az időszaknak régen vége. A hozzászólásával igazából nem sokat jutottak előre.
Jekő Attila képviselő:
Reflektálnia kell, mert ismét nagyfokú tájékozatlanságról van szó. Pajor Kálmán képviselőnek
pechje van, mert ő is itt már akkor a testületben, amikor ez az egész kérdés szóba került.
Felhívná a figyelmet, hogy ők erről a vásárlásról, mint testület, soha nem döntöttek. Nem
került eléjük ez a dolog, éppen azért, mert a vagyongazdálkodójuk, aki a Városgazda Zrt. élén
állt, Valaczkai László, a Fidesz által delegált vezérigazgató volt megbízva a
vagyonhasznosítással. Pont azt felejtette el mondani, hogy az önkormányzatnak elővásárlási
joga van, s szóljon az önkormányzatnak, hogy éljen ezzel a lehetőségével. Nem tudja, hogy
épp hol van, Angliában bujkál, vagy börtönbüntetését tölti. Vele kellene inkább erről a
kérdésről beszélni. Ez a kérdés a testület előtt nem volt, nem került ide. Azt kéri, hogy
pontosan idézzék ezeket.
Pajor Kálmán képviselő:
Ha megengedi Jekő Attila képviselő, akkor felfrissíti a memóriáját. A testület előtt legalább 45 alkalommal téma volt az a vásárlási ügy. Akkor még korántsem a Valaczkai féle cég volt a
vagyongazdálkodásért felelős. Kérte a felelős megnevezését, de ezt nem sikerült elérnie, igen
erélyes kérései ellenére sem, amit Gyovai István polgármester úr most hiányol. Nem az erély
hiányzott, hanem az akarat az Alpolgármester úr részéről, hogy ezt megvilágítsa.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetért-e a Vízmű Klub megvásárlásával?
No: 1308
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:47:30
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

14

100,00%
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93,33%

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

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

97/2013. Kth.
A Vízmű Klub megvásárlása
Határozat
A Képviselő-testület legfeljebb nettó 4.500.000.- Ft vételárért meg kívánja vásárolni a
Kiskunhalas belterület 2524/6 hrsz alatti ingatlannak a Halasvíz Kft. tulajdonát képező
145/10 000-ed tulajdoni hányadát, mely természetben a Nagy-Szeder István utca 1. szám
alatti fürdő megnevezésű ingatlanon álló Vízmű Klub épülete és a körülötte levő földterület. A
vételár tényleges összegét értékbecslés figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozza meg. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos
költségeket a Képviselő-testület vállalja. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda
Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Halasvíz Kft. 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
23 Új napirendi pont 16:47:38

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 40863 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések 16:47:55
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Ismerve ezen területeket, kint a szőlőhegyen, a másik sem jelentős termőterület, de a
közeljövőben jó lenne, ha megvizsgálnák a birtokukban lévő termőterületeket, amelyek
alkalmasak lennének esetleg arra, hogy néhány család valamilyen termelőtevékenységet
tudjon rajta végezni. Ha nem is ezeket, de a jövőben várná, hogy a városgazdálkodási
társulás tagjai, vagy az ezért felelős szakemberek megvizsgálják a város vagyonát ebből a
szempontból, hogy van-e a városnak olyan termőterülete, ami esetleg hasznosítható lenne.
Nem feltétlen értékesítés kell mindjárt gondolni, hanem egyéb hasznosítás is szóba jöhetne.
Ezt a két területet ez a hozzászólás nem érinti, de a jövőben kéri ezt megvizsgálni.
Halász Balázs képviselő:
Újfent szeretné felvilágosítani Pajor Kálmán képviselőt. Ha az anyagot elolvassa, az
indoklásban a Városgazda Zrt., mint vagyonkezelő írja, hogy növénytermesztésre alkalmatlan
ez a terület. Ezt nem lehet bevonni termelésre.
Gyovai István polgármester:
A képviselő-testület egyetért-e a tárgyi ingatlan értékesítésével?
No: 1309
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:49:54
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Határozat:
98/2013. Kth.
A 40863 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 40863 hrsz alatti ingatlan Mózer
Félix, Kiskunhalas, Révész György u. 11. alatti lakos részére. A az ingatlanszerzéssel
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi,
Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba, valamint
jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Mózer Félix, Kiskunhalas, Révész György u. 11.
Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 16:49:59

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 42645 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
E mögött szintén ott van a Városgazda Zrt. értékelése. Ilyen szempontból megvizsgálta ezt az
ügyet is.
Kérdések 16:50:24
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1310
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 16:50:37
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

99/2013. Kth.
A 42645 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól szóló rendelet 33.§ szerint árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a
Kiskunhalas külterület 42645 hrsz alatti ingatlant.
Az induló árat értékbecslés alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság határozza meg. A mennyiben az értékbecslés 5 millió forintnál
magasabb értéket mutat, úgy a Magyar Állam elővásárlás jogát a versenytárgyalás előtt
biztosítani kell. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
amennyiben vevők tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint
jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával , úgy
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15. általa:
kérelmezők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 16:50:44

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kormányablak kialakításával kapcsolatos állásfoglalás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Még mielőtt a kérdés tárgyalásába kezdenek. Néhány szóban az előterjesztésen kívül ő is
összefoglalná ezt a helyzetet. Az elmúlt év során sok alkalommal, a különböző átalakítások
kapcsán, akár oktatás, akár járási hivatal miatt, a kormányhivatallal, annak vezetőjével,
különböző intézményeivel, mondhatni folyamatos tárgyalásban voltak. Biztosan emlékeznek
arra, hogy október 25-i testületi ülésükön fogadták el azt a döntést, ami a járási hivatal
kialakításához a megállapodást tartalmazta. Ezzel a döntésükkel adták át a Köztársaság u. 1.
szám alatti régi városházát a kormányhivatalnak, azzal a céllal, hogy a járási hivatalt ebben
az épületben alakítsa ki. Az ebben az időszakban lezajlott tárgyalások alapján abban az
épületben emlékei szerint negyvenvalahány fő foglalkoztatására nyílt hely, amivel a járási
hivatal élni is kívánt. A tárgyalások folyamán a maguk részéről folyamatosan arról beszéltek,
hogy ennek a városközpontnak, különösen a Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója során
várhatóan a hivatal épületében több iroda elbontásra kerül. Amikor látták azt, hogy az
elköltözések egyáltalán hogyan valósíthatóak meg, láthatóvá vált az is, hogy a 4 elbontásra
kerülő irodában dolgozó munkatárs számára kizárólag a jelenlegi okmányiroda területén
tudnak gondoskodni az elhelyezésről. Ezt valamennyi alkalommal ismertették a
kormányhivatal jelenlévő megbízottjaival. A kormányhivatal részéről küldött építész felmérők
is úgy ítélték meg, hogy a korszerű okmányiroda, illetve kormányablak kialakításához az
épület jelenlegi okmányirodai része nem felel meg.
Biztosan emlékeznek arra, hogy az év utolsó heteiben történt újabb döntéshozatal azzal
kapcsolatban, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Csónak utcai épületet a nevelési
tanácsadó számára átadták, természetesen azzal a céllal, hogy a hivatalból ki tudjanak
költözni, s az ő helyükre a munkatársaik tudjanak beköltözni. Ennek az épületnek a földszintje,
illetve az emeletének egy része ma is üresen áll amiatt, mert a korábban tervezett járási
oktatási hivatal oda tudjon költözni. A kormányhivatal részéről ezek a tervek el is készültek.
Abban az épületben a Klebelsberg Intézet kapott volna elhelyezést, amennyiben meg nem
változik a szándék. A szándék pedig megváltozott, mégpedig az elmúlt év utolsó napjaiban,
amikor a Klebelsberg Intézet is a Köztársaság utcai régi városházába költözött be, anélkül,
hogy az önkormányzatnak bármilyen értesítése megtörtént volna, vagy kérdés hangzott volna
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el ezzel kapcsolatban. Itt van előtte az a megállapodás, ami a régi városháza átadására
vonatkozik. Ebben egy egészen egyértelmű megfogalmazásban az áll, hogy a járási hivatal,
mint ennek az épületnek a használatba vevője tovább, más szervezet számára sem
használatba, sem bérletbe, semmilyen más jogviszonyba nem adhatja az épületet, vagy akár
annak egy részét. Nyilvánvaló a kormányhivatalt a maguk részéről egy rövid értesítésben
felszólítják, hogy legalább egy engedélykérelmet nyújtson be ezzel kapcsolatban, mert
pillanatnyilag akár meg is tagadhatnák – nyilván nem ez a szándékuk- az ottani bérlő,
használó elhelyezését.
Ezzel szemben az elmúlt hetekben a kormányhivatal újabb levélben kérte a jelenlegi
okmányiroda helyszínére a Földhivatalnál engedélyezzék a bejegyzést, s ezzel lényegében
örök időkre engedélyezzék az okmányirodának az ottani használatát, illetve működését. Az
elmúlt hetekben konkrétan ismét erre a területre építési engedélyhez kért hozzájárulást. Az
építési engedéllyel kapcsolatban semmilyen információjuk sincs. Sem egy alaprajzot, sem egy
tervet nem küldtek. Mindössze az önkormányzat állásfoglalását, illetve hozzájárulását kérik.
Véleménye szerint a kormányhivatal, a Klebelsberg Intézet, a kormányablak, az okmányiroda
számára számos épület áll rendelkezésre pillanatnyilag. Ilyen az öreg városháza, az átadott
Csónak utcai épület, aminek legalább a földszintje teljesen üresen áll, sőt az emeleten is
vannak üres helyiségek. A régi városházán több helyiség pillanatnyilag is kihasználatlan. A
korábbi egyeztetések alkalmával a maguk részéről javasolták a Nagy Szeder István u. 1. szám
alatti épületet, a korábbi OEP épületet, hogy állami tulajdon lévén legkönnyebben
megszerezhető a kormányhivatal, vagy bármilyen hivatal számára. Mégis pillanatnyilag a
jelenlegi okmányirodát kérik használatba, illetve átépítésre. Hangsúlyozva, hogy saját
kollégáik elhelyezésére várhatóan nem lesz ebben az épületben hely, illetve máris
nyilvánvalóvá vált, hogy az okmányiroda, illetve a kormányablak területét tovább kívánják
növelni, véleménye szerint abban a helyzetben, amikor az állam, illetve a kormányhivatal
részéről csak pénzkérdés, hogy megoldja a saját elhelyezését, a saját önkormányzatukat nem
hozhatják abba a helyzetbe, hogy átadnak újabb területeket és saját költségükön lesznek
kénytelenek a saját kollégáiknak újabb helyszínt biztosítani.
Kérdések 16:58:34
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Köszöni a bevezetőt és hogy az egészet folyamatba foglalta Polgármester úr. Az előterjesztés
értelemszerűen ennyire részletesen nem tér ki a dologra. Egészen a bizottsági ülésig azt hitte,
hogy ez egy elég egyszerű kérdés. Ha van egy megállapodás, bármennyire is a
kormányhivatal az egyik fél, véleménye szerint mindkét félre érvényesre kell lennie. Ha
megállapodás született, s ők ennek megfelelően jártak el, akkor az egyoldalú felrúgását ennek
nem lehet támogatni. Kell annyira lokálpatriótának lenniük, hogy saját önkormányzatuk
érdekeit nézik. Az ő forrásaik jóval szerényebbek, mint egy kormányhivatal lehetőségei.
Pazarlás, hogy az átadott ingatlanokban üresen állnak emeletek, s mégis az önkormányzat
kollégáit kell kiköltöztetni a saját költségükön. Nem is nagyon érti ezt a logikát, hacsak nem
időt és munkát szeretnének megspórolni ezzel a dologgal. Igenis foglalkozzanak vele. Ha a
kormányzatnak ez volt a szándéka, hogy kormányablakokat alakítsanak ki, s a feltételeket
ehhez megteremtették, akkor kutya kötelességük a megállapodás szerint eljárni. Alakítsák ki
azokban az épületekben, amelyek a megállapodás szerint az ő használatukba került. Ezt
nemcsak barátságtalan, vagy etikátlan lépésnek érzi a kormányhivatal részéről, hanem
halasiként, s úgy, hogy a saját önkormányzatuk érdekeit kell nézniük elsősorban. Véleménye
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szerint ennek a kérésnek nem igazán szabad helyt adniuk. Az előterjesztést el kell fogadniuk,
hiszen ennek ez a tartalma.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Kétségtelenül nem könnyű ezt a helyzetet megoldani, mivel nincs elég olyan helyszín, ahol
ezeket a feladatokat el lehetne látni. Nem könnyű a megoldás, ezt elismeri. Azt azonban ne
felejtsék el, hogy a korábbi ciklusokkal összehasonlítva már most elmondhatják, hogy ebben a
kormányzati ciklusban kapta a város a legtöbb kormányzati segítséget. Ez vélhetően így lesz a
jövőben is, s így is kellene, hogy legyen. Azt is elmondhatják, hogy az elmúlt időszakban
meglehetősen jó kapcsolat alakult ki a város és a kormányzat között. Ezzel a kérdéssel ő
óvatosabban bánna. Nehogy az a helyzet alakuljon ki, hogy többet veszítenek a réven, mint
nyernek a vámon. Úgy gondolja, hogy ennek a kérdésnek a legegyszerűbb útja, ha a megyei
kormányhivatal vezetője és Polgármester úr leül, s egymás között ezt a kérdést megvitatják,
kompromisszumot kötnek, s kialakul egy olyan megoldás, ami mindkét fél számára
elfogadható. Mégha udvarias formában is, de egy merev elutasításban részesülnek azok,
akiktől idáig a támogatást kapták, nem tartja szerencsésnek, ezért a frakciójuk ebben a
formájában nem tudja támogatni ezt az előterjesztést.
Pajor Kálmán képviselő:
A kormányablakok azt a célt szolgálják, hogy az állampolgárok ügyintézése egyszerűsödjön, s
könnyebb legyen az életük. Azért nem lehet teljes mértékben ezt úgy tekinteni, mintha a
halasiaknak nem lenne érdeke valamiféle megegyezés ezzel az igénnyel kapcsolatban. Hiába
mondják a határozati javaslat végén, hogy a Csónak utcában alakítsák ki, vagy a Nagy Szeder
I. utcában, hiszen nagyon jól tudják, hogy egyik ingatlan sem alkalmas arra, hogy ott egy
ilyen sok állampolgárt érintő ügyintézés folyjon.
Gyovai István polgármester:
Ez a terület sem alkalmas, most akarják átépíteni.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem a területre gondol, hanem magának az épületnek a központi elhelyezkedésére. Ő is azt
indítványozza, hogy úgy foglaljanak állást, hogy további tárgyalásokra késztessék a
Polgármester urat ebben a kérdésben. Hogy ez az lesz-e, hogy a Klebelsberg Intézet helyén
megoldják, esetleg tovább viszik, vagy más lesz, a tárgyalásoknak kell eldöntenie véleménye
szerint. Nem tartaná ő sem megfelelőnek, ha kimondanák azt, hogy nem tárgyalnak, s
elutasítják a kormányhivatal kérését. Mindenképpen nyitva kellene hagyni a tárgyalásokra a
lehetőséget.
Jekő Attila képviselő:
Elég érdekes érveléseket hallanak a Fidesz Frakciótól. Dr. Skribanek Zoltán képviselővel azt
tisztázzák, hogy a támogatások egy részét jogszabályilag meghatározott keretek miatt kapták.
A hátrányos helyzetű településeknek járó támogatást kapták meg. Úgy van, hogyha egy
önkormányzat jól viselkedik és együttműködik a kormányhivatallal, akkor kap támogatást, ha
nem viselkedik jól, akkor nem kap támogatást? Véleménye szerint a Fidesz nem így osztja a
pénzeket, mert eddig azt hallották, hogy törvény által meghatározott, képlet alapján számolták
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az adósságállományt, az ÖNHIKI támogatást, s most kiderül, hogy nem is erről van szó,
hanem aki jól viselkedik a kormányhivatallal, az kap támogatást, viszont ha ez a viszony
megromlik, akkor ne is nagyon akarjanak támogatást. Nem egészen érti ezt a dolgot.
Az együttműködésnek két oldala van. Amikor a kormányhivatal idejött és kért ingatlanokat,
volt egy megegyezés. Ők ezeket az ingatlanokat átadták. Ezekkel nem úgy gazdálkodtak,
ahogy azt az első körben elképzelték. Azt gondolja, hogy akkor nekik kell megoldani ezt a
problémát. Az a helyzet nem fordulhat elő, hogy az ő önkormányzatuk kiköltözik a hivatal
épületéből, s egy másik épületet kezd átalakítani, hogy a napi munka elvégezhető legyen. Érti
ő, hogy legyenek jóban a szomszéddal, de nem akarja, hogy egyből kiköltözzön a lakásából,
mert jobban tetszik a konyhabútora, mint a sajátja. Nem hiszi, hogy az együttműködés így
működik. Azt mondja, hogy ezt el kell fogadni. Van erőforrása pénzben, szakemberben a
kormányhivatalnak, s elég ingatlan át lett neki adva, ezekben alakítsa ki. Helyileg is jó,
területileg elég ez az ingatlan, alakítsák ki abban.
Gyovai István polgármester:
Az elmúlt hónapokban két önkormányzati tulajdonban álló épületet adtak át a kormányhivatal
számára. Pillanatnyilag ebben a két épületben a jelenlegi okmányiroda területének
többszöröse rendelkezésre áll, becslése szerint 300-400 m2 arra, hogy kialakítsák a
kormányablakot, vagy az okmányirodát átköltöztessék. Ez a képviselő-testület, ha hozzájárul
az építési engedélyhez, azzal lényegében bebetonozza ebbe az épületbe a kormányablakot, s a
következő évek változásai kapcsán a saját munkatársaikat nem fogják tudni elhelyezni ebben
az épületben. Akkor nyilván igénybe fognak venni olyan saját tulajdonban lévő ingatlanokat,
amelyeknek a kialakítása, átalakítása költséggel jár, s a bevételeiket csökkenteni fogja, mert
azokat az épületeket nem fogják tudni kiadni. A járási hivatallal kapcsolatos költségekről
szóló beszámolóban szerepel, hogy több, mint 1 millió Ft-ba került az önkormányzatnak a
költözés, anélkül, hogy nekik ebben bármilyen kezdeményezésük lett volna. Többszörösen
kiszolgálják az állam, illetve a kormányhivatal és az állami intézmények akaratát. Ezzel a
döntéssel, ha nem fogadják el, újabb hátralépést tesznek, s a jövőjüket fogják bebetonozni.
Nem tudnak, egyre kevésbé tudnak az épületben működni.
Javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi)
Nem hiszi, hogy hajtja őket a tatár, s a mai nap el kell dönteni. Vegye le a Polgármester úr
napirendről, s próbáljon még egy egyeztetést tartani. A legközelebbi ülésre az egyeztetés
eredményét hozzák vissza.
Gyovai István polgármester:
A kormánymegbízottal, illetve kormányhivatal intézményvezetőjével, a különböző intézmények
vezetőivel összességében nem is tudja megmondani, hogy hány alkalommal volt ebben a
tárgyban tárgyalás. Beleérti a kezdeti tárgyalást is, amikor egyértelműen rögzítették azt, s
hónapokon keresztül megvolt a teljes egyetértés, hogy ez év októberében az okmányiroda
ebből az épületből ki fog költözni. Roppant mód sajnálja, hogy ezt jegyzőkönyvekben nem
rögzítették. Jegyző asszony itt ül mellette, valamennyi tárgyaláson ő is részt vett, ő is ezt tudja
megerősíteni. Minden egyes tárgyalás alkalmával a maguk részéről ehhez ragaszkodtak. Az a
megállapodás, ami alapján átengedték használatba az okmányiroda területét, illetve az öreg
városházát, egy állami szinten kidolgozott sablonmegállapodás. E mögött mellékletek
szerepelnek minden egyes ingatlanrészt, illetve különböző részleteket illetően, hogy melyik

81

épület milyen felszereléssel stb. került át. Ebbe a megállapodásba beleszólásuk nem volt. Ezt
állami szinten dolgozták ki valahol, s minden egyes önkormányzat ugyanezt a megállapodást
írta alá. Mondhatják azt, hogy az ő felelőtlensége, hogy jegyzőkönyvben nem rögzítették ezt,
holott a kormányhivatal részéről is teljes egyetértés volt, ők maguk határozták meg az
időpontot, hogy októberben fognak kiköltözni. Azt mondták, hogy azt a néhány hónapot
képesek lesznek elviselni, mert várhatóan tavasszal, vagy nyár elején fogják bontani az
épületrészt. Februárban érkezett az első ilyenfajta kezdeményezés a kormányhivatal részéről.
Legalább két alkalommal személyesen, illetve több alkalommal telefonon beszélt a
Kormánymegbízott úrral, illetve a különböző hivatalvezetőkkel, akik ebben érdemben tudnak
nyilatkozni. Tisztázták, kizárólag pénzkérdés, hogy meg tudják-e valósítani bárhol ennek a
kormányablaknak a kialakítását. Ez nem önkormányzati kompetencia, nyilvánvalóan állami,
tehát az államnak kell rá pénzt biztosítani. Ilyen alapon az önkormányzat a saját működési
területéből miért adjon át, amikor több száz négyzetméter szabad felület jelenleg is van.
Számtalan alkalommal személyesen, telefonon beszélt erről. Mindeddig nem volt
meghallgatás. Itt van az újabb bizonysága. Véletlenül sem arról van szó, hogy hátrányos
helyzetbe kívánják a kormányhivatalt az önkormányzati döntéssel kényszeríteni, amikor két
épületet átadtak. Abszolút megvan a készség a részükről, sőt. A határozati javaslatban is
látható, hogy továbbra is ajánlják, hogy ezekben az épületekben helyezze el a
kormányablakot. Nem látja annak esélyét, hogy egy újabb tárgyalással valamilyen
fantasztikus eredményt fognak elérni. Abban a pillanatban, ahogy az önkormányzat elfogadja
ezt a határozati javaslatot, biztos benne, hogy állami szinten az a pénz előteremthető, amiből
ezt a hivatalt ki fogják tudni alakítani.
A Képviselő úr a módosító indítványát fenntartja, vagy megfogalmazza?
Egyfajta információként mondta ezt el.
Nem tudja levenni a napirendről, ebben teljesen egyértelmű a szándék a részéről. Véleménye
szerint az itt dolgozók érdekeit védi végig ezzel.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1311
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:14:21
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

5
2
7

35,71%
14,29%
50,00%

33,33%
13,33%
46,67%

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%
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Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

15

100.00%

100/2013. Kth.
Kormányablak kialakításával kapcsolatos állásfoglalás
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot nem támogatja:
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám, 1 hrsz alatti
épületben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal integrált kormányzati ügyfélszolgálati
helyet (kormányablakot) alakítson ki.
A Képviselő-testület javasolja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal számára, hogy a
szükséges ügyfélszolgálati hely kialakítása érdekében vizsgálja meg a korábban számára
átadott Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlan illetve a Csónak utca 2. szám vagy a NagySzeder utca 1. szám alatti ingatlanok kedvező lehetőségeit.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal1088 Budapest, Múzeum utca 17.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 17:14:30

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás sportpálya létesítéséhez
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezt még egyetlen bizottság sem látta, az elmúlt napok tárgyalásai nyomán alakult ki ez az
előterjesztés. Megkéri Tóth Péter főépítészt, hogy ismertesse ennek a tartalmát.
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Tóth Péter főépítész:
Csakugyan rohammunkában készült ez az előterjesztés is, a II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola igazgatója kereste meg önkormányzatukat. Most újra megnyílt az MLSZ
országos pályaépítési program, amely keretében most önkormányzatok pályázhatnak műfüves
pálya, illetve egyes sportlétesítmények létrehozására. A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
igazgatója azzal a javaslattal kereste meg önkormányzatukat, hogy ők nyújtsanak be
pályázatot, hiszen ebben a kiírásban csak önkormányzat pályázhat. Egyeztetett a
vagyonkezelő Kecskemét-Kalocsai Főegyházmegyével, s egyelőre még csak szóban, de arról
biztosította önkormányzatukat, hogy a pályázattal kapcsolatos mindenféle anyagi, szervezési
kötelezettséget magára vállalja. Az önkormányzat által előteremtendő önerő összegét is
vállalja a főegyházmegye. Az iskola igazgatója vállalja a pályázattal kapcsolatos szervezést,
lebonyolítást. Az önkormányzatuknak gyakorlatilag azért kellett a nevét adnia, mert ebben a
kiírásban csak önkormányzat pályázhat. Az előterjesztésben igyekeztek úgy megfogalmazni a
határozati javaslatot, hogy a polgármester csak abban az esetben kap felhatalmazást
mindenféle szükséges okirat aláírására, s a pályázat benyújtására, amennyiben a
főegyházmegye írásban vállalja ezt a fajta kötelezettségét. Amennyiben a pályázat sikeres
elbírálása megtörténik, akkor kell egy együttműködési megállapodást kötni. Ennek a pályázati
kiírás mellékleteként van egy mintája, amit az MLSZ és az önkormányzat közötti
megállapodásról szól. Az MLSZ jogi képviselőjével történt egyeztetésből az derült ki, hogy
lehetőség van háromoldalúvá kibővíteni ezt a megállapodást, tehát az MLSZ és az
önkormányzat mellé szerződő partnerként a vagyonkezelő Kecskemét-Kalocsai
Főegyházmegye is becsatlakozhat. Sikeres pályázat esetén köthető olyan együttműködési
megállapodás, ahol ezek a kötelezettségi és felelősségi viszonyok egyértelműen rögzítésre
kerülne, beleértve természetesen a biztosítandó önerő összegét is.
Nagyságrendileg az önerő összege az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint 30 millió Ft,
tehát nem kis összegről van szó. Az előterjesztésben szerepel egy 20x40 méteres műfüves
pálya építése a hozzátartozó műszaki létesítményekkel. Azért került ide az előterjesztés, mert
egyelőre mégcsak szóban, de a tájékoztatás alapján az önkormányzatnak ez anyagi
kötelezettséget nem jelent. Maga a pálya 15 évig az MLSZ tulajdonában marad, azután pedig
az ingatlan részévé válik, s önkormányzatuk tulajdonába kerül. A főegyházmegyével kötött
vagyonkezelői szerződés 50 évre szól, ezért vagyonkezelésben még a fennmaradó 35 évre is a
főegyházmegyéé. Azért valahogy mégis az önkormányzat tulajdona gazdagodik ezzel.
Kérdések 17:18:05
Nagy Róbert képviselő:
Van-e már valami terv, hogy hol kerülne elhelyezésre ez a sportpálya? Mindenki számára
megközelíthető lenne-e ez?
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztésben benne van. Valamennyi képviselő most ismerhette meg ezt az
előterjesztést. A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola egyetlen pályája kapna műfüves borítást,
a Majsai úti.
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1312
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:19:28
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%

101/2013. Kth.
Hozzájárulás sportpálya létesítéséhez
Határozat
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, a „MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. ütem”
című pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség a Kiskunhalasi Földhivatalnál
6022/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas Majsai út 1 szám
alatti ingatlanon, amely jelenleg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vagyonkezelésében
lévő II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola Tanműhely II. számú telephelyén található,
kisméretű műfüves sportpályát (20x40 - 22x42 m) építsen sportcélú tevékenység folytatására
a területen jelenleg található használaton kívüli, aszfaltozott kézilabdapálya helyén.
A hozzájárulás feltétele, hogy a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vállaljon kötelezettséget
az Önkormányzat által sikeres pályázat esetén egy összegben kifizetendő önerő összeg
rendelkezésre bocsátására valamint a pályázattal összefüggésben felmerülő valamennyi
anyagi kötelezettség megfizetésére. A Főegyházmegye kötelezettségvállalásával a Képviselőtestület az összeget rendelkezésre állónak tekinti.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására, valamint nyertes pályázat esetén az MLSZ, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
és az Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás aláírására, ha abban biztosított, hogy
a projekt előkészítésével, lebonyolításával és fenntartásával kapcsolatos jogi és pénzügyi
kötelezettségeket a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vállalja és teljesíti.
3. A projekt előkészítésében, megvalósításában és fenntartásában a II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Szakközépiskola jár el, amelynek egyszemélyi képviselője az igazgató: Téglás
László (an: Sendula Erzsébet, szül: Kecel, 1972.03.25., szig: 615079IA)
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola,
Kossuth utca 39. általa: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
27 Új napirendi pont 17:19:35

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A lakossági járdaépítés 2013. évi támogatása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 17:19:59
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Annak örül, hogy végülis sikerült a lakossági járdaépítési támogatást belevenni a
költségvetésbe, mert az eredeti költségvetés tervezetből teljes mértékben kimaradt. Tekintettel
arra, hogy Kiskunhalason több tíz kilométer földjárda van sajnos, azaz nincs kiépített járda,
mindenképpen szükséges, hogy ez a lakossági járdaépítési program meg ne álljon egyetlen
évben sem. Kéri az érintetteket, aki járdaépítésben gondolkodik, éljen ezzel a lehetőséggel. Ha
három ingatlan előtt építenek összefüggő járdát, még nagyobb támogatásban is
részesülhetnek.
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Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Kéri a képviselő-testület valamennyi tagját, hogy
amennyiben ezt hirdetni kívánják, s mivel nyilvánosság előtt folyik a tárgyalás, sokan
tudomást is szereznek róla, azt a kiegészítést tenné hozzá, hogy várhatóan az I. félévben
kifizetések nem történnek. Kénytelen azt alkalmazni, amit sok más támogatással kapcsolatban,
hogy addig, amíg az önkormányzat pénzügyi helyzete a félév magasságában nem áll
biztonságos helyzetbe, addig kifizetések nem tudnak történni. Ennek ellenére amennyiben
elfogadják, ez a határozat élni fog.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1313
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:22:07
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

102/2013. Kth.
A lakossági járdaépítés 2013. évi támogatása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a lakossági járdaépítések 2013. évi támogatásának
mértékét az éves költségvetési előirányzaton belül a következők szerint állapítja meg:
- új betonjárda építésére

3.000,- Ft/m2

- térkőből épített járda építésére

3. 500,-Ft/m2
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A támogatás csak az előzetes igény-bejelentés alapján, közútkezelői hozzájárulás megadása
után biztosítható.
A támogatási rendszerről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatni kell.
Határidő: 2013. április 8.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Meggyesi József közútkezelő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
28 Új napirendi pont 17:22:13

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Eötvös utca egy szakaszának kétirányúsítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A bizottság által javasolt új változatot az előterjesztés részének tekinti.
Kérdések 17:23:01
Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Nagyon örül annak, hogy ez a forgalmi rend módosítási előterjesztés elkészült, feltehetőleg
meg is fogják szavazni, s egy hatályos változás fog életbe lépni. Többen többször javasolták
ezt, sok-sok interpelláció témája volt. Ez az előterjesztés jó példa arra, hogy lehet előrelépni
lakossági javaslat alapján. Ugyanakkor nagyon hiányolja a másik előterjesztést, ami
tudomása szerint elkészült, a Szilády Áron u. 31. szám előtti megállás rendjének a
módosítását. Nagyon reméli, hogy az a probléma is megoldódik. Szeretné felhívni a
folyamatban lévő ügyekre a figyelmet. Ugyan nem napirend, de kérdezné a Szilády Á. u. 31.
előtti forgalmi rend változás milyen stádiumban van? A polgárokat ez érdekli, ezért szeretne
ez ügyben egy tájékoztatást kérni.
Halász Balázs képviselő:
Most legalább lehetőség nyílik arra, hogy ezt a parkolót a lakosság jobban kihasználja.
Mindig az volt az indok, hogy az az egyetlen egyirányú utca vezet oda. Valószínűleg nagyobb
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lesz a kihasználtsága ennek a parkolónak, amire pár évvel ezelőtt nagyon sok pénzt fordított a
város, szinte túlköltekezett ezzel a parkolóval, s nem volt kihasználva. Mindig 8-10, vagy még
annyi autó sem áll ott. Ez egy magánterület, ugyanúgy, mint a Kossuth utcán a biztosítóval
szemben. Az nagyon kihasznált. Remélhetőleg ez is az lesz, ha aki a Felsővárosból jön be tud
menni és ingyen tud parkolni. Nem lesz az, hogy rákényszeríti a város az embereket a fizető
parkolókba való beállásra. Örül ennek az előterjesztésnek, hogy így sikerült. Kéri a testületet,
hogy szavazza meg.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ő is jó ötletnek tartja a forgalmi rend változását, s nyilvánvalóan sokan igénybe is fogják
venni. Felhívná a figyelmet a parkoló minőségére, mert iszonyatos. Gödrös, vízállások vannak
benne, s lehet, hogy emiatt is sokan nem tudnak beállni. Ha még be is áll, de a forgalmi rend
szerint, ahogy onnan ki kell kanyarodni, sokszor képtelenség. Figyeljenek oda a parkoló
minőségére!
Gyovai István polgármester:
Hunyadi Péter képviselő kérdésére röviden válaszolva elmondja, hogy a Szilády Á. utcai
megállási lehetőség előterjesztése valóban elkészült már, de tekintve, hogy azon az úton
lényegesen nagyobb forgalom zajlik, s széles járművek is igen sűrűn fordulnak meg azon az
úton, nagyobb körültekintést igényel az előterjesztés előkészítése. Éppen ezért tárgyalás alatt
van, s a következő testületi ülésen előttük lesz.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1314
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:26:50
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

93,33%
0,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Határozat:
103/2013. Kth.
Eötvös utca egy szakaszának kétirányúsítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalason az egyirányú Eötvös u. egy
szakaszának forgalmi rendjét megváltoztatja, kétirányú forgalmi renddé alakítja. A Posta és a
Bajcsy-Zsilinszky utcából be lehet hajtani az Eötvös utcán kialakított parkoló északi
bejárójáig, majd kihajtani a parkoló déli kapuján jobbra kis ívben engedélyezi az Eötvös
utcára.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Meggyesi József közútkezelő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
29 Új napirendi pont 17:26:56

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Partiszőlők 42. szám alatti földút javítására kapott
választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Bízik benne, hogy sikerül megoldani, foglalkoznak ezzel az úttal és megoldást keresnek rá. A
választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Hunyadi utca balesetveszélyes kátyúinak javítására
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Reméli, hogy végleges megoldás születik most már, nem javítgatás, hanem rendes útlefedés, s
megoldódik a probléma. A választ elfogadja.
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Gyovai István polgármester:
Csak az időjárásnak köszönhető, hogy a héten nem indultak neki az útjavításnak.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Bibó István Gimnázium környékére köztéri
hulladékgyűjtők kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szilády Á. utca egy részén megállási lehetőség
kialakítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Ezt nem tudja elfogadni, mert a válasz arról szól, hogy előterjesztés fog mostanra készülni, s
ez nem készült el.
Gyovai István polgármester:
A következőre fog. Elfogadja?
Hunyadi Péter képviselő:
Jó, de ezt nem tudja elfogadni. Arról volt szó, hogy mostanra készül.
Gyovai István polgármester:
Ha most nem fogadja el, akkor következő hónapban a bizottság elé fog kerülni.
Hunyadi Péter képviselő:
Akkor elfogadja a választ.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjára kapott
választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Köszöni, megszűnt a probléma.
Gyovai István polgármester:
Tisztelt Nézők, ezúttal Hunyadi Péter képviselő valamennyi kérdésére olyan választ sikerült
adni, amit elfogadott, s mindegyiknél mondta, hogy köszöni. Rendkívüli, kivételes élményben
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van részük.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Sóstói lakótelep és környék földútjainak
javítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A válasz ígéretes, de annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Megint felhívná a figyelmet.
Tudja, hogy időjárás függvénye a végrehajtás, de iszonyatos és lassan élhetetlenné válik a
Sóstói lakótelep is, s a város másik részei is. Amint az idő megengedi, legyenek szívesek ezeket
az utakat kijavítani. Abszolút lehetetlen lassan rajtuk a közlekedés. Ennek függvényében és
várva a megoldást, tudja csak elfogadni.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy az Erdei Ferenc tér 4/a és 4/b lépcsőházainál az elmarad
közös költségre kapott választ elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
Ígéretes a válasz, de nem rendeződött a mai napig. A választ elfogadja, mert ígéretet tettek a
rendezésre.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Táncsics utca sarkára fokozott közterület-felügyeleti
figyelemre kapott választ elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Utalt rá a napirend előtti beszámolójában, hogy a frissen kinevezett Rendőrkapitány úrral sok
konkrét problémát áttekintettek, többek között ide is kért sűrűbb járőrözést.
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a térfigyelő kamerarendszer telepítésére kapott választ
elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a Szövetség téren kidőlt fűzfa pótlására kapott választ
elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja, megtörtént.
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Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a szemétszállítási díjak számlázására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ nem fogadja el, mert ő azt kérte, hogy az új bérlő ne fizesse a régi bérlő tartozását.
Nem arról szól a válasz.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1315
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:30:40
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
3
0

78,57%
21,43%
0,00%

73,33%
20,00%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a csatornázásból visszamaradt törmelék sorsára
kapott választ elfogadja-e?
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Halász Balázs képviselő:
Azt kérdezte, hogy a földutakra lehet-e használni. Itt az szerepel, hogy értékesítésre nincs
lehetőség. Az volt, hogy a város megkapja ezt a felmart anyagot és a földutakat tudják belőle
javítani. A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1316
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:31:13
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
2
1

78,57%
14,29%
7,14%

73,33%
13,33%
6,67%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Belvárosi Patika mozgáskorlátozott feljárója mellé
korlát kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Nagy Róbert képviselőt, hogy a Kanizsa téren és a Kertvárosi Általános Iskolánál
történt közterület rongálásra kapott választ elfogadja-e?
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Nagy Róbert képviselő:
Nem fogadja el, mert nem kapott választ a felvetésére. Választ kapott, de nem a felvetésére.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1317
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.márc.:28 17:31:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

4
8
1

30,77%
61,54%
7,69%

26,67%
53,33%
6,67%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a volt FÜSZÉRT telep utáni ingatlanról és
környékéről szeméttakarításra kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
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Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Kalap utcában elhelyezett forgalomterelő
korlátok szabályosságára kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Vörösmarty és Báthory utca
kereszteződésének ellenőrzésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Harangos tér és a Tompa utca
kereszteződésében a vízelvezetés megoldására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a vásártér északkeleti bejáratánál lévő
útszakaszon és környékén a vízelvezetés megoldására kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kivételes nap a mai.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 17:33:09
Hunyadi Péter képviselő:
A Dózsa György utcai csatornaügyben annak idején a választ nem fogadta el, s a bizottság is
támogatta őt ebben a szándékában. A bizottság szintén nem fogadta el. Nagy többséggel a
Dózsa György utcai panaszosok álláspontját támogatták, ezért kéri Polgármester urat, hogy a
többségi határozat értelmében szíveskedjen a panaszosok kérelmét támogatni.
Ismételten kéri, hogy a feltett kérdésre az illetékes munkatársak keressenek megoldást,
lehetőleg az érintettek bevonásával, a további hibák elkerülése érdekében.
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A Nagy Szeder u. és a Dózsa Gy. u. kereszteződésében a közlekedést segítő tükör hiányzik, a
pótlását kéri.
A Bajza 8/a előtt az úttest szélesítését kérik, kb. 20 m2 lebetonozása sokat segítene az ott
parkolóknak.
A Thorma János u. páros oldalán a Szilády Á. utca kereszteződésében a járdának a
terepviszonyok miatt nincs lefolyása, ezért a gyalogosközlekedés gyakran lehetetlenné válik, s
a gyalogosok kénytelenek felmenni az úttestre. Kérik a helyzet megoldását.
A Szilády Á. utca végén, a sportpályánál a szelektív hulladékgyűjtő ismételten méltatlan és a
város rosszhírét kelti. Kéri a szemét elszállítását és a konténerek környékének rendbetételét, s
az ismétlődések megakadályozását.
A Nagy B dűlő lakosai kérdezik, de általánosabban is szeretné felvetni a külterületen élők
hulladékának szelektív gyűjtésének megoldását.
A Kántorkaszáló útjának javítását kérték.
A horgászok és a pihenni megálló átutazók kérik feloldani az 53-as főút és a földút közötti
részen a parkolási tilalmat. Jelenleg csak egy részén lehet szabályosan parkolni, a nagyobb
részén tilos. Javasolják, hogy legyen ez feloldva, nem lenne belőle gond, sőt elősegítené az
autósok érdekeit. A környezetben sem keletkezne kár.
Kérdezik, hogy a Sóstóra vonatkozóan van-e pályázati lehetőség. A médiában jelentős
forrásokról hallani. Van-e szándék ezekből a pénzekből Halasra hozni? Mit lehetne tenni ez
ügyben?
Gyovai István polgármester:
Egy osztályt fognak dolgoztatni a válaszokon, rendkívül sok kérdése volt.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 17:35:49
Jekő Attila képviselő:
A Szabadkai úton található buszmegállóhoz szeretné személygyűjtő kihelyezését kérni.
Tájékoztatást szeretne kérni a strandfürdő területének tulajdonviszonyairól. Ha van benne
magántulajdon, akkor valamilyen megállapodás, vagy a terület megosztása irányába
mozduljanak el.
Még mindig nem hagyná az intézményi térítési díjak emelését. Továbbra is arra kérne választ,
hogy az 5 %-os emelésnek van-e realitása, megalapozottak-e az erre irányuló kérések? Sok
ígéretet kapott, hogy megvizsgálják ezt a kérdést, de választ nem.
Különálló interpelláció:3 Interpelláció 17:36:57
Pajor Kálmán képviselő:
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A Szász Károly utcai körforgalmi csomópontban déli irányból, a református temető felőli
dűlőútról, keresztül a kerékpárúton rendszeresen szabálytalanul gépkocsik hajtanak fel. Ez
nemcsak a sárfelhordás miatt balesetveszélyes, de a kerékpárutat is tönkreteszik. A
szabálytalan felhajtást azt teszi lehetővé, hogy az a bizonyos csőkorlát nem épült tovább, vége
szakad, s más közlekedési akadály sincs. Így tulajdonképpen lehetővé tették ezzel, hogy
felhajtsanak, akiknek arra vezet az útjuk. Kéri pótolni ezt az akadályt.
A Dózsa György u. és a Fűrész u. sarkán újonnan épült egy üzlet-társasház. A sarkon lévő
csapadékvíznyelőt az építkezés során egyszerűen megszüntették. Azóta esőzés, hóolvadás
idején rendszeresen sík víz áll a Fűrész utca nagy részén. Azon a részen kéri a víznyelő
helyreállítását, vagy visszaállítását.
Az Alkotmány u. 7. szám alatti ház környékét is rendszeresen elönti a csapadékvíz.
A Tuba utca Markovits Mária és Batthyány utca közötti szakaszát is rendszeresen elönti a
csapadékvíz. A vízelvezetés, vagy szikkasztóárok problémát kéri megoldani.
A Dózsa György u. 5. szám alatti lebontott ház előtt a járda hónapok óta járhatatlan a bontási
törmelék miatt. Az előtte lévő zöldterület építési törmelékkel, szeméttel borított, ezért
intézkedést kér.
A közhasznú munkások teljesítményét szigorúbban ellenőrizzék, mert teljesítménykövetelmény
híján igen gyakran kis hatékonyságúak. Tisztelet a kivételnek, mert például a Szász Károly
utcán a kiemelt szegélyek melletti útsáv takarítását végző brigád alapos és jó munkát végzett.
Gyovai István polgármester:
A felsorolt problémáknak a túlnyomó részét egyetlen telefonnal biztos benne, hogy el lehetett
volna intézni. Most majd választ fognak fogalmazni.
Különálló interpelláció:4 Interpelláció 17:39:46
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Egy témakörben kíván szólni, egyetlen válasz elég lesz az összes felvetésére. Szemétügy. Hogy
hol van a városban? Az utcákon. Ezeket szeretné gyorsan elsorolni: a Szabadkai út végén a
Kenyérgyárúti buszmegállóban van hihetetlen sok, az Átlós út és a Szabadkai út
kereszteződésében, ahol korábban már egyszer sikerült megszüntetni, ugyanez a szemét
jellemzi a Szabadkai utat végig, be a templomig, a templomkertben is hihetetlen sok szemét
van, a Hunyadi utca is teljes hosszában szemetes. Igazából nem is válasz kell, hanem szedjék
össze. Van nekik egy jól működő közterület-felügyeletük, valahogy a hatékonyságukat kellene
növelni, hogy ez megszűnjön. Valahol, valakik kapjanak is büntetést, ne csak beszéljenek róla.
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Gyovai István polgármester:
Biztos tudja, hogy a közmunkások lényegében március közepétől állhattak munkába. Az azóta
eltelt időben legalább egy héten keresztül hó borította a felszínt. Biztos benne, hogy a
következő hetekben eredményesen fogják ezeket eltakarítani.
Köszöni a mai napi munkát, mindenki számára nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kíván, a
hölgyeknek sok locsolót, az uraknak sok hölgyet, akit meg tudnak locsolni.
Más napirend nem lévén a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja.
Ülés befejezése 17:41:55

K.m.f.
(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Máté Lajos:)

(:Váradi Krisztián:)
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