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Voks

1. Gyovai István
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2. Aradszky Lászlóné
3. Dózsa Tamás Károly
4. Dr. Skribanek Zoltán
5. Fülöp Róbert
6. Halász Balázs
7. Hunyadi Péter
8. Jekő Attila
9 Jerémiás Béláné
10. Máté Lajos
11. Nagy Péter
12. Nagy Róbert
13. Pajor Kálmán
14. Váradi Krisztián
15. Vili Gábor
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Frakció

Jövőnk
Halas
Egyesület
Frakció
FIDESZ Frakció
Független
FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
Független
FIDESZ Frakció
MSZP
FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
Független
Független
FIDESZ Frakció
Demokratikus Koalíció
Jövőnk
Halas
Egyesület
Frakció

(15 fő 100 % )
Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Andrea
László Mária

jegyző
aljegyző
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
köznevelési, művelődési és
szociális osztályvezető
szociálpolitikai csoportvezető
főépítész

Molnár Nándor
Simon István
Tóth Péter
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Soltész Gergely
Barta József

környezetvédelmi referens
stratégiai
és
fejlesztési
osztályvezető
adócsoport vezetője
KIGSZ vezető
Martonosi Pál Városi Könyvtár
igazgatója
Thorma
János
Múzeum
igazgatója
Halasi
Városgazda
Zrt.
vezérigazgatója, Halas-T Kft.
ügyvezetője
Halasi Média és Kultúra Np.
Kft. ügyvezetője
Halasvíz Kft. ügyvezetője
Pingvin Patika koordinációs
igazgatója
Közösségi Busz Kft. képviselője

Ádámné Nagy Rita
Csendes Ildikó
Erhardt Györgyi
Szakál Aurél
Molnár Ferenc
Flösser Tamás
Farkas István
Görög Judit
Veiszhaupt János
Gyovai István polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Halász Balázs képviselőket.
NAPIREND ELŐTT:

Napirend előtti hozzászólások 13:09:35
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI HOZZÁSZÓLÁS
Jerémiás Béláné képviselő:
"Emlékezzünk!" Péter, Pál napja a hagyomány szerint a betakarítás, az aratás kezdete. 2012.
március 26-án az Országgyűlés július 29-ét a Kuláküldözés Áldozatainak Emléknapjává
nyilvánította. A Parlament határozatban ítélte el a magyar parasztságnak a kommunista
diktatúra idején történt kegyetlen üldöztetését és megkülönböztetését. Rákosi Mátyás 1948.
augusztus 20-án megyénkben, Kecskeméten elmondott beszédében hirdette meg a
kuláküldözést. A rá következő 5 évben a magyar középparaszti osztály, melynek szorgalmas
munkája a hazai települések megtartó ereje volt, gyakorlatilag megsemmisült, földönfutóvá
vált. Főhajtásukban gondoljanak most azokra, akiket egy hazug ideológia nevében vertek
agyon, vagy tettek tönkre mind lelkileg, mind anyagilag szerte az országban azzal, hogy
kuláknak bélyegezték. Gondoljanak azokra, akik gyakorlatilag egy életen át hordozták ezt a
sebet, s senki sem vigasztal, kárpótolta őket. Gondoljanak szeretteikre, akiknek ifjúságát tette
tönkre, vágyait, továbbtanulási álmait akadályozta meg a kuláküldözés nemzedékekre kiható
szörnyűsége. A rendszer működtetői elkobozták a becsületet, kisöpörték a hagyományt, az
embereknek pedig meghagyták a kiszolgáltatottságot, a bizalmatlanságot. Olyan rendszer
áldozatairól emlékeznek meg, amely nem csupán a szabadságot és a vagyont veszítette el, de a
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jövőt is elvette. Ez a nap arra kötelez, hogy soha ne feledjék, a hazugságra és megfélemlítésre
alapozott, az embereket szegénységbe taszító, néhánynak korlátlan hatalmat és jólétet
biztosító rendszer létezett. Június 29-én tisztelettel emlékezzenek a sokat szenvedett
kuláküldözés áldozataira.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

Gyovai István polgármester:
Az írásbeli tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a lakosság részére már az elmúlt napokban
tájékoztatást indítottak a város, illetve a Halasmédia honlapján. Láthatóvá válnak azok az
utcák, ahonnan a Halasvíz Kft.-hez kérik befáradni a rákötni szándékozókat. Ott tájékoztatják
őket a rákötés folyamatáról, illetve feltételeiről.
A Csipke városközpont megújítása pályázat támogatói szerződésének aláírását követően
kezdődhetnek meg azok a munkák, amelyek a közbeszerzési eljárást, majd várhatóan az ősszel
induló kivitelezési munkákat megelőzik.
Meglehetősen sok napirendi pontjuk van, de bízik benne, hogy ettől függetlenül eredményesen
és gyorsan tudnak végezni a mai nap folyamán.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 1463
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:21:11
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

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

15

100.00%

187/2013. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére kiküldött meghívónak
megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi
Gyovai István
költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet polgármester
módosítása

2.

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

3.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú
módosítása

Gyovai István
polgármester

4.

A Halasvíz Kft., Kőrösvíz Kft., Kalocsavíz Kft. Egyesülési
Szerződése és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Társasági Szerződése

Gyovai István
polgármester

5.

A Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi tag választása

Gyovai István
polgármester

6.

Kiskunhalas Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Gyovai István
polgármester

7.

A Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálathoz,
Gyovai István
valamint a Napsugár Óvodák és Bölcsődéhez tartozó bölcsődei polgármester
csoportok megszüntetése

8.

A Kiskunhalasi Református Egyházközség kérelme

Gyovai István
polgármester

9.

A Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a Napsugár Óvodák és
Bölcsőde alapító okiratainak módosítása

Gyovai István
polgármester

10.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi
Könyvtára igazgatói megbízása

Gyovai István
polgármester
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11.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Gyovai István
igazgatói megbízása
polgármester

12.

Települési önkormányzatok által fenntartott muzeális
Gyovai István
intézmények szakmai támogatása tárgyában beadandó pályázat polgármester

13.

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének SzervezetiGyovai István
és Működési Szabályzata, valamint Munkamegosztási
polgármester
Megállapodása módosítása

14.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Gyovai István
Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban polgármester
biztosított tanulói étkeztetés tárgyában kötött megállapodás
elfogadása

15.

A kiskunhalasi köznevelési intézmények névváltoztatásának
véleményezése

16.

Az óvodák pedagógiai programjával kapcsolatos egyetértési jog Gyovai István
gyakorlása
polgármester

17.

Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
pedagógiai programjával kapcsolatos egyetértési jog
gyakorlása

Gyovai István
polgármester

18.

A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2013. évben kapott
30.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön visszafizetése

Gyovai István
polgármester

19.

A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatójának bérezése

Gyovai István
polgármester

20.

Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése

Gyovai István
polgármester

21.

A Bethlen G. tér 7/H. szám alatti filmszínház működtetése

Gyovai István
polgármester

22.

A lakossági sütőolaj hulladék gyűjtése és hasznosítása

Fülöp Róbert
alpolgármester

23.

Az ipari park pályázati rendszerének, értékesítésének
felülvizsgálata

Fülöp Róbert
alpolgármester

24.

Kiskunhalas város közigazgatási területén az országos és helyi Gyovai István
közúthálózat csomópontjaiban telepített forgalomirányító
polgármester
jelzőlámpák üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó
megállapodás módosítása

25.

Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának
fejlesztése beruházás befejezése utáni szennyvíz-bekötési
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Gyovai István
polgármester

Gyovai István
polgármester

lehetőséggel el nem látott ingatlanok jövőbeni rákötési
lehetőségeinek felmérése
26.

A Feketesas Pharma Kft. vételi ajánlata

Gyovai István
polgármester

27.

A Kiskunhalas, 0181/14 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

Gyovai István
polgármester

28.

A Kiskunhalas, Kertész u. 2388/2 hrsz. alatti ingatlanGyovai István
polgármester
értékesítése

29.

A rendezési terv szerinti területrendezéshez ingatlancsere
ajánlat

Gyovai István
polgármester

30.

A Pannon Pur Kft. jelzálog törlési kérelme

Gyovai István
polgármester

31.

Emlékmű felállításához hozzájárulás kérése

Gyovai István
polgármester

32.

Kiskunhalas Város 2012. évi környezeti állapotértékelése

Gyovai István
polgármester

33.

A Közösségi Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi
Gyovai István
buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolója polgármester

34.

Képviselő-testületi döntések végrehajtásának beszámolása

Gyovai István
polgármester

35.

Tájékoztató a Képviselő-testület által meghozott, de
végrehajtásra nem kerülő egyes döntések bizottsági
kivizsgálásáról

Váradi Krisztián
ÜHB elnök
Dr. Skribanek Zoltán
ÜHB tag

36.

Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
1 Új napirendi pont 13:21:21

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:22:52
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1464
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:23:11
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2013. (VI.28.)
rendeletét az alábbiak szerint:
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, 34.§ -ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a
könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1),
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
Főösszegét

10 668 842 E Ft-ban

ezen belül
1. költségvetési kiadások összegét

10 008 158 E Ft-ban

2. finanszírozási célú kiadások összegét

660 684 E Ft-ban

költségvetési bevételeit

10 294 585 E Ft-ban

működési pénzmaradványának igénybevételét
működési hiányát

6 992 E Ft-ban
0 E Ft-ban

felhalmozási hiányát

367 265 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a)

A Képviselő-testület a 390611 E Ft összegű működési hiány- költségvetési hiány és működési
célú finanszírozási kiadás – fedezetére az ingatlan értékesítési terv alapján tervez felhalmozási
többletbevételt.

b)

a hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitelfelvétellel
összegben.”
2.§

367 265 E Ft.

A R. 1., 2., 3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 2/a., 2/a/1., 2/a/2., 3. számú mellékletei
lépnek.

3.§
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”

2 Új napirendi pont 13:23:17
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 20/2011. (IX.28.) sz. rendelet módosítása

ellátásáról

és

Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:23:49
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1465
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:24:01
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2013. (VI.28.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló
20/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága,
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága továbbá az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprőmesterek
Szövetsége és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 20/2011. (IX.28.) számú önkormányzati
rendelet
1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”
3 Új napirendi pont 13:24:07
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 13:24:25
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1466
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:24:41
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

188/2013. Kth.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 2. számú módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú
módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Társulási Megállapodás 2.
számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
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Környezetvédelmi ügyintéző,
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 13:24:47

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasvíz Kft., Kőrösvíz Kft., Kalocsavíz Kft. Egyesülési Szerződése és a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Társasági Szerződése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A mai nap délelőttjén volt a Halasvíz Kft. taggyűlése, amelyen valamennyi dokumentumot
elfogadtak azzal a feltétellel, hogy a mai nap délután nemcsak Kiskunhalason, hanem több
településen is testületi ülések zajlanak. Amint elfogadták a képviselő-testületek ezeket a
megállapodásokat, akkor fog hatályba lépni a ma délelőtti taggyűlésen meghozott döntés.
Bizonyára mindenki tudja, hogy milyen hosszú, közel két éves folyamat végén, egy új időszak
kezdetén vannak. Az előbb említett három víziközmű szolgáltatással foglalkozó cég
összeolvadása eredményeként létrejön az a cég, ami kiskunhalasi, kiskőrösi, kalocsai érintett
területeken, emlékezete szerint 55 önkormányzat közigazgatási területén a víziközmű
szolgáltatást ellátja. Törvényi kötelezettségük is ezeket a lépéseket megtenni. Ez a szövetség,
illetve a kialakult megállapodások lehetővé teszik azt, hogy ezen a területen hosszútávon
folytatódhasson zökkenőmentesen a víziközmű szolgáltatás.
Kérdések 13:26:41
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és határozati javaslat 1. és 2. pontjának elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát. Véleménye szerint az előzmények után egyben is
megszavazhatják.
No: 1467
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
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.jún.:27 13:27:06
Eredménye
Voks:

>0<Minősített szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

189/2013. Kth.
A Halasvíz Kft., Kőrösvíz Kft., Kalocsavíz Kft. Egyesülési Szerződése és a Kiskunsági
Víziközmű-Szolgáltató Kft. Társasági Szerződése
Határozat
1.,
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasvíz Kft., Kőrösvíz
Kft., Kalocsavíz Kft. Egyesülési Szerződését a Halasvíz Kft. taggyűlésén elfogadásra javasolja.
2., Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunsági VíziközműSzolgáltató Kft. Társasági Szerződését az 1. melléklet szerinti módosított szavazatok szerint a
Halasvíz Kft. taggyűlésén elfogadásra javasolja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Farkas István Halasvíz Kft. ügyvezető igazgató
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
5 Új napirendi pont 13:27:13

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi tag választása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
Itt is lenne egy kiegészítése. A bizottsági ülés alkalmával több név is felmerült. Ahogy a
bizottság döntése mutatja, abban a pillanatban Szakál Aurél részéről volt a tisztséget elfogadó
nyilatkozat a birtokukban. A javasoltak közül azóta Bodor Zsófia nyilatkozata is megérkezett.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az ő személyét, úgy elfogadja ezt a tisztséget.
Kérdések 13:28:16
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Megerősíteni szeretné a Fidesz frakció javaslatát, amit már a bizottsági ülésen is megtettek,
hogy Szakál Aurél múzeumigazgatót javasolják erre a posztra. Úgy gondolja, hogy Szakál
Aurél múzeumi, művészeti tevékenységében, hozzáértésében eddig is teljesen megbízhattak.
Nagy hozzáértéssel végezte a munkáját, s véleménye szerint itt is megállná a helyét.
Halász Balázs képviselő:
Meglepődtek a bizottsági ülésen, amikor a két név elhangzott. Mikor rákérdeztek, hogy
vállalja-e a két személy ezt a megbízatást, még nem volt nyilatkozatuk. Egy csendes
mozdulattal dr. Skribanek Zoltán képviselő elővett egy papírt, hogy Szakál Aurél, akinek a
neve akkor még nem merült fel, vállalná ezt a megbízatást, amennyiben a bizottság
megszavazná. Ezt átadta a jegyzőnek. Természetesen a bizottság csak úgy dönthetett, hogy
mivel egy ilyen nyilatkozat volt, megszavazta Szakál Aurélt.
Véleménye szerint Bodor Zsófia elég sokat letett Kiskunhalas asztalára azzal, hogy a
gyűjteményt átadta. Kellő ideje van ahhoz, hogy ki tudja fejteni azt a munkát, amit eddig is
gyakorolt, s szívesen tenné azt. Nem kételkedik a múzeumigazgató szakmai tudásában.
Valamikor volt már kurátor, de véleménye szerint most az összevonásokkal annyi feladata
van, hogy érdemes volna elgondolkodni azon, nem-e Bodor Zsófiát kellene 9. tagnak jelölni,
illetve a testületnek elfogadni. Bodor Zsófia valóban nyilatkozott arról, s neki is elmondta,
hogy eddig is önzetlenül tette azt, amire felkérték. Tudják azt, hogy a gyűjteményének a sorsa
még nincs elrendezve, hogy hol kerül elhelyezésre. Nagyon szeretné, ha ebben a munkában is
részt tudna venni, s készül is erre.
Beszélt a Csipkeház Igazgatónőjével, mivel nem zárt ülés anyaga volt. A tisztánlátás miatt
elmondta, hogy a bizottsági ülésen mi hangzott el. Ő is nagyon szeretné, ha olyan kurátor
lenne a többiek között, aki nemcsak azzal jön elő, hogy a leltáríveket szeretné megnézni, s
olyan apróbb dolgokba köt bele, amivel a kurátor munkáját lassította. Tényszerűen és
előrehaladóan tudnák végezni a munkájukat.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. A maga részéről mindkét egyént nagyra
becsüli hosszú pályáján, illetve Zsófia esetében nyugdíjas időszakában a város
közművelődéséért tett tevékenységét. Szíve szerint mindkettőt javasolná. A maga részéről
Halász Balázs képviselővel ért egyet.
Először szeretné megszavaztatni a neveket, majd azt követően a határozati javaslatot egységes
formában.
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Az elhangzás sorrendjében először Szakál Aurél személyéről kéri a képviselők szavazatát.
No: 1468
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 ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:32:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
5

66,67%
0,00%
33,33%

66,67%
0,00%
33,33%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Ezek után Bodor Zsófia személyét nem szavaztatja meg. Egyértelmű a döntés, Szakál Aurélt
javasolja a képviselő-testület többsége.
A név birtokában a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1469
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:32:53
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

15

100,00%

15

100,00%

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

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

190/2013. Kth.
A Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi tag választása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától
határozatlan időre megválasztja a Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriumi
tagjának
Szakál Aurélt (Kiskunhalas, Zsigray Julianna u. 10.) , aki megbízását írásbeli
nyilatkozatával elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Csipke
Közalapítvány Alapító Okirat 7. pontjának a Kuratórium tagjaira vonatkozó
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
„Kuratórium tagjai:
Dr. Várnai László elnök
Tóth Zoltánné
Németh Miklós
Dr. Cseri Lászlóné
Horváth Etelka
Réz Istvánné
Pajor Kálmán
Szakál Györgyné
Szakál Aurél

Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 26.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 5.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Árpád u. 20.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Margaréta u. 11.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 6/C
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 24.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 1.
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Markovits M. u. 4.
Cím: 6400 Kiskunhalas, Zsigray J. u. 10.”

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Halasi Csipke Közalapítvány 1., 2. pontok szerinti
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát nyújtsa be a
Kecskeméti Törvényszékhez átvezetés céljából.
6 Új napirendi pont 13:32:59
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető:
A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló
törvény szellemében alkották meg. Ez a dokumentum 5 évre szól, melyet 2 évenként
felülvizsgálnak. Az új szabályok szerint megalkotott program feltétel, amikor uniós
pályázatokat nyújt be a képviselő-testület. Előre szeretné bocsátani, hogy ez nem elsősorban
szociális program, hanem annál komplexebb. Ráirányítja a figyelmet minden olyan területre,
ami a város lakosságának esélyegyenlőségét biztosítja, illetve azokra az elképzelésekre,
amelyek a jövőt illetően segíteni fogják a fejlődést. Azt javasolják a terjedelmet figyelembe
véve, hogy a következő időszakban elő kell venni az összes többi tervet, ami ezt elősegíti. Egy
apróbb módosítási javaslattal is élne, hiszen központi támogatás hiányában a közösségi
ellátás nem szerepel városukban, ezért azt majd ki fogják belőle venni. Mindezekkel együtt
ajánlják, hogy a testület fogadja el ezt a programot.
Kérdések 13:34:50
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslatnak megfelelően az
Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1470
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:35:06
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

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

15

100.00%

191/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Határozat
- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kiskunhalas Város
Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
- A Helyi Esélyegyenlőségi Program megállapításaival egyetért, a benne foglalt javaslatokat
elfogadja.
- A Program végrehajtásával Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármesterét bízza
meg.
- Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a
183/2007. Kth. számú határozattal elfogadott és a 18/2010. Kth. számú határozattal
módosított Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 13:35:14

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálathoz, valamint a
Napsugár Óvodák és Bölcsődéhez tartozó bölcsődei csoportok megszüntetése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 13:35:38
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a csoportok megszüntetéséről kéri a képviselők
szavazatát.
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No: 1471
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:35:52
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

192/2013. Kth.
A Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálathoz, valamint a Napsugár Óvodák és
Bölcsődéhez tartozó bölcsődei csoportok megszüntetése
Határozat
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 31. napjával megszünteti a Bóbita
Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportját
- Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 31. napjával megszünteti a
Napsugár Óvodák és Bölcsőde bölcsődei csoportját
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető,
Bóbita Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat, Kuruc vitézek tere 17.
Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Ady E. u. 4.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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8 Új napirendi pont 13:36:00
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Református Egyházközség kérelme
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezzel a kérdéssel egyetlen bizottság sem foglalkozott, bár az elmúlt hetekben, hónapokban
már több alkalommal szóban felmerült az igény az egyházközség részéről. Arra szeretné kérni
Molnár Nándor osztályvezető urat, hogy ismertesse ennek az előterjesztésnek a tartalmát.
Molnár Nándor köznevelése, művelődési és szociális osztályvezető:
Az ügy előzményéhez valóban hozzátartozik, hogy körülbelül két hónappal ezelőtt szóbeli
megkeresés érkezett az önkormányzathoz a Református Egyházközség részéről az Ady Endre
u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása ügyében azzal, hogy a Református Egyház által
fenntartott óvoda átalakítási munkálatai esetlegesen szükségessé teszik az Ady E. u. 3. szám
alatti ingatlan ideiglenes használatát. Ezt követően június 25-én kereste meg írásban és
személyesen az egyházközség vezetése az önkormányzatot, s azt a kérést terjesztette elő, hogy
az Ady E. u. 3. szám alatti ingatlant ideiglenes jelleggel a 2013/2014-es tanévben szükség
esetén a Központi Református Általános Iskola használhassa azzal az indokkal, hogy a tavalyi
tanévben, s az ideiben is egy osztállyal többet iskoláz be, mint szokásos. Az ingatlan jelenleg
üresen áll. Az idei évi bölcsődei beiratkozások következtében a képviselő-testület előzetesen
megfogalmazott szándéka, hogy ott bölcsődei átalakítást csinál, nem szükséges, tekintette
arra, hogy a jelentkező bölcsődéseket és óvodásokat a jelenlegi intézményrendszerben el
tudják látni. Ez a 2013-as, 2014-es évre vonatkozik. 2014. szeptemberétől induló tanévre
akkor tudnak biztos adatot mondani, amikor majd 2014. tavaszán lezajlódnak az óvodai és
bölcsődei beiratkozások. Akkor tudnak biztosat mondani abban a vonatkozásban, hogy
esetlegesen szükség lesz-e az ingatlanra 2014. szeptemberétől, vagy nem. A jogszabályi,
illetve gazdasági változások azt is hozhatják, hogy 2014. szeptemberétől valamilyen
kapacitásbővítést is végre kell hajtani. Mindezek figyelembevételével készült az előterjesztés
határozati javaslata. Szeretné azt hangsúlyozni, hogy felelősséggel azt tudják kijelenteni, hogy
a 2013/2014-es tanévben nem lesz szüksége arra az ingatlannak az önkormányzatnak.
Felelősséggel azt tudják kijelenteni, hogy ebben az időszakban rendelkezésére tudják
bocsátani az egyháznak a kérelme szerint az ingatlant, azzal a megkötéssel, hogy az Ady E.
utcai tagóvoda felújítására beadott pályázat végrehajtásában időszakában valószínűleg az
önkormányzatnak is szüksége lesz ideiglenes jelleggel az Ady Endre utcai tagóvodával
szemben lévő ingatlanra. Ha ott beindulnak a belső átalakítási munkálatok, akkor az Ady
Endre utcai óvodásokat ideiglenes jelleggel el kell helyezni a felújítás időszaka alatt az Ady E.
u. 3. szám alatti ingatlanban. Ezt jelezték a Református Egyház képviselőinek is, hogy
valószínűleg valamikor a tanév folyamán szüneteltetni lesznek kénytelenek az ott
tartózkodásukat, hiszen nem tudják máshol az Ady Endre utcában lévő gyerekeket elhelyezni.
Ők ezt tudomásul vették, s mindezekkel a feltételekkel is készek elfogadni ezt a lehetőséget.
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Gyovai István polgármester:
Még egy tétel szerepel az előterjesztésben. Szintén a Református Egyház által a Szilády Áron
utcán működtetett intézményt kívánják áthelyezni a kórház területén működő valamikori
pszichiátria épületébe. Ehhez kérnek hozzájárulást az önkormányzattól, hogy az ebben az
épületben szükséges átalakításokat el tudják végezni.
Kérdések 13:40:58
Jekő Attila képviselő:
Egy év múlva, ha szükségük lesz az óvodaátalakítás miatt erre az ingatlanra, akkor az iskola
hova fog menni? Hogy fogja megoldani a dolgot? Ha most nincs, akkor egy év múlva lesz
olyan ingatlan, ahova költözni tud? Nem lépnek bele most egy olyan folyóba, amiből utána
nem tudnak kijönni? Most miért nem tudják megoldani, ha egy év múlva meg tudják? Neki
nem eléggé világos. Nehogy úgy járjanak, hogy nekik kelljen más ingatlant keresni az
óvodásoknak, s esetleg rákölteni.
Gyovai István polgármester:
Ahogy Osztályvezető úr is említette, alig két nappal ezelőtt történt a megkeresés. Ezt
megelőzően kizárólag arról volt szó, hogy a Szilády Áron utcai óvoda átalakítása alkalmával
szeretnék kérni az Ady Endre utcai ingatlant egy néhány hónapos időszakra. Számukra is
meglepő volt a kérés, hogy már iskolai csoportot is elhelyeznének az ingatlanban. Egyrészt
meglepő volt, másrészt rendkívül rövid volt ez a beszélgetés ahhoz, hogy távlatilag bármit is
meg tudjanak határozni. A megbeszélés után az egyház részéről a mellékletben látható néhány
sorban fogalmazták meg ezt az igényt. A megbeszélés során egyértelműen rögzítették azt,
hogy ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 éves időtartamra, ahogy a határozati javaslatban is
szerepel, tudnak ilyen megállapodást kötni. Azzal természetesen, hogy az önkormányzat
igényeinek megfelelően, amennyiben szükséges a másik óvoda felújításának időszakában, az
önkormányzat el tudja helyezni a saját intézményét is.
Hivatalosan ez az ingatlan az oktatás különböző jogosítványait nem fogja megszerezni, mint
folyamatosan működő oktatási intézmény, vagy ingatlan. Egy év elteltével fogják látni, hogy a
saját a bölcsődei, vagy óvodai városi igények milyen nagyságrendűek lesznek. Ha arra kerül
sor, a saját céljaikra kell, hogy igénybe vegyék az épületet. Éppen ezért mindössze egy éves
időtartamra szándékoztak odaadni, illetve az egyház részéről is ez volt az igény.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1472
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
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Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:43:53
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

193/2013. Kth.
A Kiskunhalasi Református Egyházközség kérelme
Határozat

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunhalas, Ady Endre
utca 3.sz alatti ingatlant egyszeri alkalommal ideiglenes jelleggel legfeljebb 2014. június
30-ig tartó bérleti szerződéssel a Kiskunhalasi Református Egyházközség bérbe vegye. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalasi Református
Egyházközséggel kössön bérleti szerződést az Ady Endre utca 3.sz. alatti ingatlanra a
következő szempontok érvényesítése mellett:
A bérleti szerződés időtartama 2013. augusztus 1-től legfeljebb 2014. június 30-ig tarthat.
Az Ady Endre Utcai Óvoda felújítása miatt az Egyházközség használati lehetősége az
ingatlanban szünetel.
A bérlet időszakában Egyházközség, az ingatlant karbantartja, annak közüzemi költségeit
viseli. A szerződés lejártakor az ingatlant átadáskori állapotokat visszaállítva adja
vissza.
Az Önkormányzat az ingatlant ingyenesen adja bérbe, hivatkozva a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI törvény 11.§. (13) bekezdésére.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinata az
általa bérelt Magyar utca 20. szám alatti egykori pszichiátria épületének 3. szintjén a
fenntartásában működő Fogyatékos Gyermekek Gondozóházát elhelyezze, az
elhelyezéshez szükséges átalakítási, felújítási munkákat a bérleti szerződés feltételei
szerint elvégezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető,
Kiskunhalasi Református Egyházközség Bödecs Pál lelkész főigazgató, Hősök tere 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
9 Új napirendi pont 13:44:00

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bóbita Óvoda, Bölcsőde és a Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító
okiratainak módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor köznevelése, művelődési és szociális osztályvezető:
Az előterjesztés 7. számú, már megszavazott napirenddel kapcsolatos. Az érintett két
óvodában eddig működő bölcsődei csoportok megszüntetésre kerültek. Az alapító okiratok
egyrészt ezt a módosítást vezetik át az intézmények alapdokumentumaiban. A másik
módosítás, ami a Bóbita Óvoda esetében szintén megvan, az állami fenntartásba vétellel
kapcsolatos. A pedagógiai szakszolgálatok átszervezésre kerültek és egységes pedagógiai
szakszolgálatokat hozott létre az állami intézményfenntartó. Éppen ezért a Bóbita Óvoda
szakfeladatai közül a középsős értelmi fogyatékos gyermekek óvodai ellátása is megszűnik,
tekintettel arra, hogy a Bóbita Óvodában, ahhoz csatolva nem működik már szakszolgálati
intézmény, az leválasztásra került. Ezekkel a változásokkal módosul az említett két intézmény
alapító okirata.
Kérdések 13:45:27
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okiratok módosításának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1473
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
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.jún.:27 13:45:39
Eredménye
Voks:

>0<Minősített szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

194/2013. Kth.
A Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát
módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okiratot módosító okirat
A Napsugár Óvodák és Bölcsőde Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2012. november 29-én
250/2012.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:
1. Az alapító okiratban az Intézmény neve pont a következők szerint változik:
Intézmény neve: Napsugár Óvodák
2. Az alapító okiratban Rövid neve pont a következők szerint változik:
Rövid neve: Napsugár Óvodák
3. Az alapító okiratban a Jogszabályban meghatározott közfeladat pont a következőre
változik:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, foglaltak szerinti tevékenység.
4. Az alapító okiratban az Alaptevékenységei pontból kikerül a bölcsődei ellátás, ennek
megfelelően a következők szerint módosul:
Alaptevékenységei:
- Óvodai nevelés, ellátás
- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem-vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
- Óvodai intézményi étkeztetés

24

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek számára
Munkahelyi étkeztetés
5. Az alapító okiratban az Szakfeladatai pontból kikerül a bölcsődei ellátás, ennek
megfelelően a következők szerint módosul:
Szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562917 Munkahelyi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
6. Az alapító okiratban a Feladatellátási helyei pont a következőképpen módosul:
Feladatellátási helyei:
Székhelye: Napsugár Óvodák, 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Tagintézményei:
- Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u.16.
- Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Átlós u.21.
- Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Telephelye: nincs
7. Az alapító okiratban az Engedélyezett férőhelyek száma pont az alábbiak szerint módosul:
Engedélyezett férőhelyek száma:
- Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvodája
76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája
48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája
66 óvodai férőhely ( 2 db. 14 fős egy 17 és 21 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvodák és Átlós Utcai Tagóvodája
51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)
ZÁRADÉK:
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. szeptember 1-jétől törzskönyvi nyilvántartással
történő bejegyzéssel lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete
194/2013. Kth. .sz. határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. június 27.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

195/2013. Kth.
Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosító
okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okiratot módosító okirat
A Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2012. november 29-én
258/2012.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:
1. Az alapító okiratban az Intézmény neve pont a következők szerint változik:
Intézmény neve: Bóbita Óvoda
2. Az alapító okiratban Rövid neve pont a következők szerint változik:
Rövid neve: Bóbita Óvoda
3. Az alapító okiratban a Jogszabályban meghatározott közfeladat pont a következőre
változik:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, foglaltak szerinti tevékenység.
4. Az alapító okiratban a Működési területe pont a következőre változik:
Működési terület:
Az intézmény az óvodai nevelés feladatának ellátásakor a nemzeti köznevelésről szóló
törvény 49.§ (3) bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által meghatározott felvételi
körzet szerint. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat
gyermekeket.
5. Az alapító okiratban az Alaptevékenységei pont-ból kikerül a bölcsődei, valamint a
középsúlyos értelmi fogyatékos ellátás ennek
megfelelően a következők szerint
módosul:
Alaptevékenységei:
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő
- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
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- Óvodai intézményi étkezés
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeke számára
- Munkahelyi étkeztetés
6. Az alapító okiratban az Szakfeladatai pontból kikerül a bölcsődei ellátás, ennek
megfelelően a következők szerint módosul:
Szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562917 Munkahelyi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
7. Az alapító okiratban a Feladatellátási helyei pont a következőképpen módosul:
Feladatellátási helyei:
Székhely: Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Tagintézménye:
Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Telephelye: nincs
8. Az alapító okiratban az Engedélyezett férőhelyek száma pont az alábbiak szerint módosul:
Engedélyezett férőhelyek száma:
Bóbita Óvoda
318 óvodai férőhely(4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)
Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely ( 3 db 29 fős csoportszoba)
ZÁRADÉK:
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. szeptember 1-jétől törzskönyvi nyilvántartással
történő bejegyzéssel lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete
195/2013. Kth. .sz. határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. június 27.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

196/2013. Kth.
Napsugár Óvoda alapító okiratának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda 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:
2. Rövid neve:
3. Székhelye:
4. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
5. Szakágazati száma (TEÁOR):
6. Működési területe:

7. Törzskönyvi száma:
8. Típusa:
9. OM azonosítója:
10. Irányító szerv neve:
11. Székhelye:
12. Alapító neve:
13. Székhelye:
14. Fenntartó neve:
15. Székhelye:
16. Működtető neve:
17. Székhelye:
18. Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Napsugár Óvoda
Napsugár Óvoda
6400 Kiskunhalas, Ady E. u.4.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
foglaltak szerinti tevékenység .
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§ (3)
bekezdése alapján körzeti feladatokat lát el. Működési
területe Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó
által meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad
kapacitása terhére az intézmény más településről is fogadhat
gyerekeket.
541587
Közös igazgatású köznevelési intézmény
027560
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő- testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok és
személyi juttatási előirányzata felett saját maga, egyéb
előirányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági feladatait
ellátó Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

19. Alaptevékenységei:
1.
- Óvodai nevelés, ellátás
2.
- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
3.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő
4.
- Óvodai intézményi étkeztetés
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5.
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek
6.
számára
7.
- Munkahelyi étkeztetés
20. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a
mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
21. Szakfeladatai:
3.
851011 Óvodai nevelés, ellátás
4.
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
5.
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
6.
562917 Munkahelyi étkeztetés
7.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
8.
851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
22. Feladatellátási helyei:
Székhelye: Napsugár Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Tagintézményei:
- Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u.16.
- Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Átlós u.21.
- Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á.u.12.
Telephelye: nincs
23. Engedélyezett férőhelyek száma:
- Napsugár Óvoda Ady Endre Utcai Tagóvodája
76 óvodai férőhely ( 24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája
48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája
66 óvodai férőhely ( 2 db. 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája
51 óvodai férőhely ( 25 és 26 fős csoportszoba)
24. 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.
25. Feladatellátási helyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.
3665hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
2264/1 hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
078/59.hrsz.,
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.
2234 hrsz.,
26. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 3665 hrsz.-ú 1969 m2 ingatlan a rajta található 309 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas Magyar u.16. sz. alatti 2264/1 hrsz.-ú 407 m2 ingatlan a
rajta található 171 m2 épülettel, a Kiskunhalas Átlós u.21.sz. alatti 078/59 hrsz.-ú 1416 m2 ingatlan a rajta
található 203 m2 épülettel, és Kiskunhalas Szilády Á.u.12.sz. alatti 2234 hrsz.-ú 2982 m2 ingatlan a rajta
található 343 m2 nagyságú épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott eszközök. Az óvoda a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

29

27. Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
28. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony,
A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Napsugár Óvodák és Bölcsőde 2012. november 29-én kelt
250/2012 Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2013. Kth. sz
határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. június 27.
Gyovai István
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

197/2013. Kth.
Bóbita Óvoda alapító okiratának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 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:
2. Rövid neve:
3. Székhelye:

Bóbita Óvoda
Bóbita Óvoda
6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.
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4. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:
5. Szakágazati száma (TEÁOR):
6. Működési területe:

7. Törzskönyvi száma:
8. Típusa:
9. OM azonosítója:
10. Irányító szerv neve:
11. Székhelye:
12. Alapító neve:
13. Székhelye:
14. Fenntartó neve:
15. Székhelye:
16. Működtető neve:
17. Székhelye:
18. Gazdálkodási besorolása, jogköre:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
foglaltak szerinti tevékenység
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény az óvodai nevelés feladatának ellátásakor a
nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§ (3) bekezdése
alapján körzeti feladatokat lát el. Működési területe
Kiskunhalas város közigazgatási területe a fenntartó által
meghatározott felvételi körzet szerint. Szabad kapacitása
terhére az intézmény más településről is fogadhat
gyermekeket.
340247
Közös igazgatású köznevelési intézmény
202318
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata
6400 Kiskunhalas, Hőrök tere 1.
Önállóan működő költségvetési szerv- a létszámadatok és
személyi juttatási előirányzata felett saját maga, egyéb
előirányzatai tekintetében a pénzügyi és gazdasági
feladatait ellátó Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete ellenjegyzésével rendelkezik (340247)

19. Alaptevékenységei:
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
z hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista
z egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
- Óvodai intézményi étkezés
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke
számára
- Munkahelyi étkeztetés
20. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitásai terhére bevételt szerezhet. A
bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a
mindennapos testedzést. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
21. Szakfeladatai:
851011 Óvodai nevelés
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
960900 M.n.s. Egyéb személyi szolgáltatás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex támogatása
22. Feladatellátási helyei:
Székhely: Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
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Tagintézménye:
Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
Telephelye: nincs
23. Engedélyezett férőhelyek száma:
8. Bóbita Óvoda
318 óvodai férőhely(4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)
9. Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely ( 3 db 29 fős csoportszoba)
24. Feladatellátási helyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
6400 Kiskunhalas Kuruc Vitézek tere 17.
4730/21 hrsz.,
6400 Kiskunhalas Szabó Ervin u. 2
630/1 hrsz.
25. Feladatellátást szolgáló vagyon:
A székhelyén lévő 4730/21 hrsz.-ú 7871 m2 ingatlan a rajta található 2283 m2 épülettel, valamint
intézményegysége vonatkozásában a Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.sz alatti 630/1 hrsz.-ú 1800 m2 ingatlan
a rajta található 444 m2 épülettel.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az intézmény a
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátására szabadon használhatja a
vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
26. 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.
27. Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás
előkészítése az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladata. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a
jegyző látja el a közalkalmazottak jogállásásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
28. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony,
1. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. november 29-én kelt
258/2012 Kth.sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 197/2013. Kth. sz
határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. június 27.
Gyovai István
polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 13:45:46

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
igazgatói megbízása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor köznevelése, művelődési és szociális osztályvezető:
Ahogy már a bizottsági ülésen is említette, két pályázat érkezett be a Martonosi Pál Városi
Könyvtár igazgatói állásának felhívására. Az egyik pályázatról a szakmai szakértői bizottság
és az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság is úgy ítélte meg, hogy érvénytelen, tekintettel
arra, hogy több a pályázati kiírásban szereplő és jogszabályokban megfogalmazott
dokumentumot nem csatolt a pályázó a pályázatához. Valóságosan egy pályázatról tudott
dönteni a szakmai szakértő bizottság, valamint az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság.
Kérdések 13:46:40
Pajor Kálmán képviselő:
Azt tartalmazza az anyag, hogy Erhardt Györgyi pályázatát terjedelmi okok miatt nem
csatolták. Ez a kitétel a későbbi napirendi pontoknál is előfordul. Manapság, amikor emailben
kapják az anyagokat, mi akadályozza meg az osztályt, vagy bárkit, aki előterjeszt, hogy
csatolja, vagy szkennelje az anyagokat. Emailben bármilyen terjedelmű anyagot el lehet
küldeni. Azt kéri, hogy a jövőben ilyen kitétel, hogy valamit terjedelmi okok miatt nem
küldenek el, ne legyen.
Gyovai István polgármester:
A mai testületi anyaghoz számos alkalommal valóban mellékletek fűződnek. Több napirendi
pontnál jelezték azt, hogy terjedelmi okok miatt nem jelenítik meg. Viszonylag egyszerű erre a
kérdésre a válasz. Ezret meghaladó oldalról van szó. Bizonyára tisztában vannak a képviselőtestületi tagok azzal, hogy az előterjesztések a testületi ülést megelőző hét közepén kerülnek
leadásra. Még akkor sok esetben különböző egyeztetések zajlanak. Az idő rövidsége az, bár
kétségtelen, hogy elektronikusan továbbítható bármilyen anyag, csak ezek szkennelése,
feldolgozása vesz meglehetősen sok időt igénybe, ami miatt több anyaghoz a mellékleteket
nem küldték ki interneten. Valamennyi alkalommal jelezték, hogy a hivatalban megtekinthető.
Hozzászólások
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Halász Balázs képviselő:
Nem tudja, hogy a könyvtárról milyen hír terjed a városban, vagy a városon kívül, de egy
ilyen komolytalan pályázat véleménye szerint nemcsak őt döbbentette le, hanem sokakat. A
bizottsági ülésen is elhangzott ez. Abszolút nem felel meg a pályázati kiírásnak, s a
jogszabályi előírásoknak. Egyáltalán mit tud a könyvtárról, vagy hogyan akart egy ilyen
intézmény vezetője lenni, aki nemcsak ide, hanem egy másik anyaghoz is beadta a pályázatát.
Komolytalannak gondolja. Ez a könyvtár, aki jól végzi a munkáját és számos rendezvénynek
ad helyet, megérdemli azt, hogy ilyen vezetője legyen, mint akinek a pályázata érvényes.
Gyovai István polgármester:
Az első néhány mondat minimum kétértelmű volt. Természetesen nem Erhardt Györgyi
pályázatáról beszélt Képviselő úr.
Pajor Kálmán képviselő:
Pár mondat erejéig visszatér a terjedelmi okokra. Elhangzott, hogy több száz, vagy ezer oldal
mellékletet nem csatolnak. Az elvárható, hogy 2-3 nap alatt egy testületi tag ezt bent az
osztályon átnézze. Mégha főállásban tenné, akkor sem tudná. Azt kéri, hogy a fontosabb
témáknál, nem mondja, hogy mindegyiknél, de ne hivatkozzanak terjedelmi okokra.
Jekő Attila képviselő:
Reflektálna Halász Balázs képviselő hozzászólására. Lehet, hogy Csikós úr tudta az
előzményeket. Tudta, hogy az önkormányzat nevezett már úgy ki intézményvezetőt, hogy nem
felelt meg a pályázati felhívásnak. Pont a könyvtár esetében volt, hogy amikor nem felelt meg,
érvénytelenítették és újra kiírták a vezetőre pályázatot. Elég érdekes dolgok történtek itt az
elmúlt 3 évben intézményvezető kinevezés gyanánt. Annak örül, hogy a könyvtár egy 2-3 éves
vargabetű után visszatér oda, ahova kellett volna már akkor is, s egy olyan vezetőt kapjon
Erhardt Györgyi személyében, hogy a működése zavartalan legyen, s minőséggel tudja ezt
végezni. Nagyon sajnálja ezt az elmúlt időszakot. Véleménye szerint az idő a frakciójukat
igazolta, mivel ők már 3 évvel ezelőtt is Erhardt Györgyit támogatták. Akkor a Fidesz által
támogatott és kinevezett vezető elég érdekes körülmények között lett kinevezve, s amint tehette,
elment a könyvtárból. Véleménye szerint ezt jó deszkának, parkolópályának tartotta ezt az
egész állapotot, ami nem volt igazán jó hatással a könyvtár egészére. Most egy olyan vezető
tud a könyvtár élére kerülni, ami az egész város számára megnyugvást jelent véleménye
szerint. Frakciójuk teljes mellszélességgel tudja támogatni a pályázót és jó munkát kívánnak
neki a kinevezése esetén.
Pajor Kálmán képviselő:
Egy mondattal reagálna Jekő Attila képviselő hozzászólására. A korábbi könyvtárvezető
meglehetősen sikeres pályázati időszakot tudhat magáénak és nem hiszi, hogy teljesen
eredménytelen volt az ő működése. Azt senki nem vonja kétségbe, hogy a pályázatokhoz igen
jól értett, ért, s ezt realizálta is a könyvtár segítése céljából. Véleménye szerint a korábbi
vezető munkájához gratulálniuk kell és meg kell köszönni neki. Természetesen a pályázatot
támogatják az új vezetőre vonatkozóan.
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Gyovai István polgármester:
A jelenlegi napirend nem a korábbi könyvtárvezető megítélésével foglalkozik. Ha valaki
tájékozódni kíván ebben az ügyben, nagyon szívesen ad felvilágosítást a munkájáról.
Jerémiás Béláné képviselő:
Az előző ciklusban az Oktatási Bizottság vezetője volt. Akkor is volt olyan pályázó, aki
semmilyen feltételnek nem felelt meg. Amikor megkérdezték, annyit mondott, hogy ki akarta
próbálni saját magát. Nagyon érdekesek az emberek. Fiatalemberről volt, aki így nyilatkozott.
Csatlakozik Pajor Kálmán képviselőhöz. Amíg az előző könyvtárvezető ott volt a könyvtárban,
akkor jól mentek a dolgok. A pályázatok eredményessége és megvalósítása bizonyítja, hogy
helyt állt.
Jekő Attila képviselő:
Ha ennyire sikeres volt, akkor kíváncsi lenne, hogy tudnának-e a képviselők egy-két
pályázatot mondani. Legyenek azzal is tisztában, amikor a könyvtár költségvetését tárgyalják,
vagy a státuszokat adják nekik, hogy ezeknek a nagyon sikeres pályázatoknak a következtében
kell a létszámot x évig fenntartani. Amikor majd az lesz, hogy a státuszokat finanszírozni kell,
akkor ne legyen hőzöngés, hogy miért kell ennyi ember a könyvtárba. A nagyon sikeres
pályázatok következménye, hogy ezt a létszámkeretet tartani kell. Inkább csínján bánna
ezekkel a nagyon sikeres pályázatokkal.
Gyovai István polgármester:
Kezd elkanyarodni a napirend tárgyalása.
Máté Lajos képviselő:
Valóban elkanyarodtak a témától. Azért, mert Jekő Attila képviselő azt próbálja sugallni,
hogy Csikós Zoltán pályázót ők küldték, hogy pályázzon. Ez kikérik maguknak. Nem tudja,
hogy ki küldte. Teljesen szabadon dönt mindenki, hogy egy pályázaton indul, ha nyílt a
pályázat. Erről van szó. Úgy gondolja, hogy nagyon messzire eljutottak. A Polgármester úr
mindig azt hangsúlyozza, hogy majd ő adja meg nekik a felvilágosítást, ő az egyedüli, aki meg
tudja mondani az igazat, a szépet és a jót. Véleménye szerint nem volt sikertelen az elmúlt
három év. Azt a blokkot, amit az előző kormány vitt még, ők találták ki ezeket a pályázati
kiírásokat. Azon a pályán mozogtak, ami volt. Utólag okosak tudnak lenni, hogy miért
indultak azokon a pályázatokon. Akkor kellett volna szólni a baloldal Miniszterelnökének,
hogy ne ilyen pályázatokat írjanak ki, hanem kicsit jobbakat, vagy másra költsék a pénzüket,
ne ilyen dolgokra. Most már a másik oldal is vitatja, hogy miért költöttek ilyenekre, amelyeket
majd évekig kell utána finanszírozni. Sajnos ebbe az utcába bementek. Ezek nagyon kedvező
támogatású pályázatok voltak, de változatlanul azt mondja, hogy nem a Fidesz kormány írta
ki ezeket a pályázatokat, s nem a Fidesz kormány idején születtek, amelyeken elindultak.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Szeretné kérni a képviselő-testület valamennyi tagját, hogy mivel a másik pályázó esetében
érvénytelen volt a pályázat, ezért nem szerencsés az ő nevének az említése, mert személyiségi
jogokat sérthet.

35

Nem zárt ülés, nyílt, de a jelenlegi önkormányzati törvény azt mondja, hogy a tárgyalásban
nem célszerű. Mivel érvénytelen volt a pályázata, nem nyilatkoztatták arról, hogy
ragaszkodik-e zárt üléshez. Nyilatkoztatni kellett volna. Szeretné kérni, hogy az érvényes
pályázatok elbírálásáról döntsön a képviselő-testület.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Máté Lajos képviselőnek egy félmondatot
szeretne mindösszesen mondani. Meglehetősen sok mindent tud, kell tudnia azokról a
pályázatokról, amelyek az elmúlt években lezajlottak a Martonosi Pál Könyvtárnál. Rendkívül
sok probléma volt ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban. A pályázat benyújtása sikeres volt,
azt a hivatalon belül tudják, hogy milyen problémák fordultak elő a végrehajtás során. Nem
kíván ezzel különösebben foglalkozni. Pillanatnyilag a képviselő-testület azelőtt a döntés előtt
áll, hogy megbízza-e Erhardt Györgyit 2013. július 1.- 2018. június 30. a városi könyvtár
igazgatói feladatainak ellátásával. Erről fognak most szavazni.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1474
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 13:59:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

198/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára igazgatói megbízása
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Erhardt Györgyit megbízza 2013. július 1-tõl, 2018.
június 30-ig Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára
igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
‐ a Kjt.-ben szabályozott fizetési osztály ás fokozatnak megfelelő alapbér,
‐ További szakképesítés Kjt. 66.§. (3) bek. a.) pontja szerinti 7%
illetménynövekedés
‐ Illetménypótléka a pótlékalap 225 %-ának megfelelő magasabb vezetői pótlék
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatója, Szövetség tér 11.
Gyöngyi Istvánné személyügyi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Gratulál Igazgató asszonynak és jó munkát kíván neki a következő években, valamint sikeres
pályázatokat természetesen.
11 Új napirendi pont 13:59:47
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói
megbízása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Lényegében hasonló helyzetről van szó, mint a könyvtár esetében. Közöttük van Szakál Aurél
igazgató, aki hosszú évek óta vezeti a múzeumot. Az ő pályázatáról beszélnek, s arról a
pályázóról, aki ebben az esetben is lényegében érvénytelen pályázatot nyújtott be, ezért a
testületi ülésen ezt különösebben nem kell kibontani.
Kérdések 14:00:48
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és Szakál Aurél pályázatának sikerességéről a képviselők
szavazatát, valamint megbízzák-e hasonló időtartamban az igazgatói feladatok ellátásával a
Thorma János Múzeumban?
No: 1475
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:01:09
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

199/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói megbízása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Szakál Aurélt megbízza 2013. július 1-tõl, 2018. június
30-ig Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
‐ a Kjt.-ben szabályozott fizetési osztály ás fokozatnak megfelelő alapbér,
‐ További szakképesítés Kjt. 66.§. (3) bek. b.) pontja szerinti 10%
illetménynövekedés
‐ Tudományos kutatói pótlék
‐ Illetménypótléka a pótlékalap 200 %-ának megfelelő magasabb vezetői pótlék
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető,
Gyöngyi Istvánné személyügyi ügyintéző,
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
12 Új napirendi pont 14:01:30

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai
támogatása tárgyában beadandó pályázat
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor köznevelése, művelődési és szociális osztályvezető:
Az előterjesztés tárgyát képező pályázati felhívás az elmúlt hét második felében került
önkormányzatukhoz. Egy 40/2013. számú EMMI rendelet ad lehetőséget arra, hogy a
települési önkormányzatok a fenntartásukban lévő múzeumok szakmai támogatására
pályázhassanak. Ez a pályázat nagyon jó alkalmat ad arra, hogy a Thorma János Múzeumnak
kiállítóhely funkcióra átadott Babó Villa épületét kiállítóhelynek alkalmassá tegyék. Innen
indult a pályázat, ez volt vele a szándékuk. A pályázat megírásának időszakában, tekintettel az
előbb említett rövid időre, nem állt rendelkezésükre pontos költségvetési adat, mert az épület
átalakításával, illetve a pályázat költségvetési tervezésével kapcsolatos munkálatok még
folytak. A képviselő-testületi ülésre a műszaki szakemberek összeállítottak egy eléggé
teljeskörű felújítási lehetőséget annak figyelembevételével, hogy a Babó Villában próbáljanak
meg megoldani minden olyan műszaki problémát, ami fennáll. Aztán majd meglátják, hogy a
pályázat során ebből mennyi költséget ismernek el, vagy mennyit nem. A pályázat igen
kedvező, 90 %-os intenzitású támogatással működik. Teljes egészében egy összegű
előfinanszírozással történik a pályázat forrásainak a biztosítása, tehát nem igényel az
önkormányzat részéről még megelőlegezett pénzt sem. Az EMMI rendelet alapján november
második felében, amennyiben nyertes pályázatról beszélnek, a pályázati összeget egy
összegben előre az önkormányzat számlájára utalja a minisztérium a Magyar
Államkincstáron keresztül.
A pályázat végrehajtásának határideje 2014. június 30. Eddig kell elvégezni a pályázatban
megfogalmazott belső átalakítási, illetve szakmai tevékenységeket, azzal a megkötéssel, hogy
2013. december 31-ig kötelezettségeket kell vállalni a pályázatban elnyert pénzre.
Az előbb említett műszaki felmérési, illetve tervezési munkák elvégződtek. Ennek
figyelembevételével a határozati javaslatban szereplő önerőt 1.542.000 Ft-ra szeretnék
módosítani. Ez a 10 %, aminek a megvalósulása esetén ebből a 1,5 millió Ft-ból a Boróka
Civilházat akadály akadálymentesítenék, illetve a kiállítóhely funkcióra teljesen alkalmassá
tudnák tenni. Ez azt eredményezi, hogy Kiskunhalas város tulajdonában lévő kortárs
képzőművészeti gyűjtemények kiállítása a kor színvonalának megfelelően történhet. Többek
között a Berki anyag kiállítása is, amivel kapcsolatosan a városnak egyébiránt is
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kötelezettsége van.
Gyovai István polgármester:
Pillanatnyilag a költségvetésük ilyen tételt nem tartalmaz, mint ahogy az előterjesztés
címlapján olvasható is. Természetesen amennyiben a pályázat nyerni fog, ezzel kapcsolatos
önkormányzati döntéseket meg kell hozniuk. Bízik benne, hogy erre sor is fog kerülni.
Kérdések 14:05:39
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az említett javítással együtt, önerőre vonatkozóan
1.542.000 Ft az az összeg, amit az önkormányzat biztosítani fog nyertes pályázat esetén.
Ennek ismeretében kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e a határozati javaslattal,
s benyújtsák-e ezt a pályázatot?
No: 1476
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:06:14
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

200/2013. Kth.
Települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása
tárgyában beadandó pályázat
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Határozat

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi pályázat benyújtását települési
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására a 40/2013.
(VI.7.) EMMI rendelet 1.§.(2) bekezdése alapján. A pályázathoz 10% önerőt – 1.542.000 Ft.ot - jóváhagy.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a települési
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására - 40/2013.
(VI.7.) EMMI rendelet 1.§.(2) bekezdése alapján - beadandó pályázat mellékelten csatolt
fenntartói nyilatkozatának aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi osztályvezető
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
13 Új napirendi pont 14:06:20

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Szervezeti és
Működési Szabályzata, valamint Munkamegosztási Megállapodása módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:06:51
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az SZMSZ, valamint a munkamegosztási megállapodás
módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1477
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
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Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:07:04
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

201/2013. Kth.
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint Munkamegosztási Megállapodása módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezetének Munkamegosztási Megállapodását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó KIGSZ intézményvezető,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető,
Mészáros Ágnes intézményi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
14 Új napirendi pont 14:07:11

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

42

Napirend tárgya: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Vári Szabó
István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés tárgyában
kötött megállapodás elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:07:38
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1478
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:07:50
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

202/2013. Kth.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Vári Szabó István
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés tárgyában kötött
megállapodás elfogadása
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Vári Szabó István
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a gyermek és tanulói étkezetés tárgyában a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodást, egyben felhatalmazza a
Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Palotás József igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Csendes Ildikó, a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete igazgatója
Abonyi Henrik főigazgató, Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium Kazinczy u. 5.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztály osztályvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 14:07:56

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kiskunhalasi köznevelési intézmények névváltoztatásának véleményezése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:08:09
Molnár Nándor köznevelése, művelődési és szociális osztályvezető:
A határozati javaslatot annyiban szeretné módosítani, hogy az azóta rendelkezésükre jutott
információ szerint szeretné belevenni a határozati javaslatba, hogy Kiskunhalas Város
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat hivatalos neve Kiskunhalasi Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola legyen. Ez az állami fenntartásba vétellel kapcsolatos pedagógiai
szakszolgálattal kapcsolatos intézményrendszer átszervezésének a következménye, hogy a
kisegítő iskoláról leválasztották a pedagógiai szakszolgálatot, ahogy az előbb is említette az
óvodai előterjesztésnél. Ezt is kellene, hogy tartalmazza a határozati javaslat. Ezzel szeretné
kiegészíteni azt.
Gyovai István polgármester:
Természetesen a határozati javaslat ennek értelmében került a testület elé, tehát az
előterjesztés részének tekinti.
Hozzászólások
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Váradi Krisztián képviselő:
Látszólag formálisnak tűnik ez az előterjesztés, azonban ő mindenképp szeretné felhívni a
figyelmet arra, hogy elég komoly dolgok vannak mögötte. Számára elfogadhatatlan az az
eljárás, ahogy ez az egész történik. Nem a célt vitatja, ami adott esetben még lehet jó is,
hanem magát az eljárást, ami jellemző az iskolák államosítására, s az egész mai magyar
oktatáspolitika állapotára.
Az iskolákat május közepén értesítették arról, hogy van ilyen szándék az intézmények
átnevezésére. Ezután az iskolák és mindenki más június 2-án, a Magyar Közlöny hivatalos
értesítőjének 27. számából értesült arról, hogy ez gyakorlatilag visszamenőleges hatállyal
január 1-jén megtörtént. Ekkor jelent meg ugyanis a Magyar Közlönyben a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata, melyben szerepel az összes közoktatási
intézmény megnevezés mellékletben. Ebben már az összes halasi iskola ezzel az átnevezett
névvel szerepel. Fekete-fehéren itt van előtte is leírva, hogy ez az alapító okirat 2013. január
1. napján lép hatályba. Ezután június elején küldték el az iskoláknak azokat a leveleket,
amelyeket az új köznevelési törvény, amit szintén az új kormányzat fogadott el, előír. E szerint
ki kell kérni a véleményét bármely intézmény átnevezésénél az iskolaszéknek, a
diákönkormányzatnak, valamint a működtető önkormányzatnak is. Tulajdonképpen ezért van
előttük ez a napirendi pont. Számára érdekes az, hogy olyan dologban kérik a véleményüket,
amit június elején visszamenőleges hatállyal január 1-jétől eldöntöttek. Az is nemrég volt hír
az országos médiában, hogy szintén ezen alapító okirat alapján, ami előtte található, 60
napon belül el kellett volna készíteni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SZMSZ-ét.
Tudják, hogy erre az ombudsman hívta fel a figyelmet. Még a mai napig nincs meg ennek az
intézménynek az SZMSZ-e. Érdekes az ezernél több iskolát irányító szervezet működése, s az
egész magyar oktatáspolitikai igen érdekes, ahol egy csúcsszervnek nincsen még SZMSZ-e.
Egy csúcsszerv nincsen tisztában az egyébként saját kormányzata által hozott intézkedésekkel,
jogszabályokkal, sorra jogszabályokat szegnek. Gyakorlatilag olyanról döntenek, ami
felesleges. Nincs miről dönteniük, mert megtörtént. Január 1-től az iskolákat átnevezik. Minek
kérik ki akkor a véleményüket? Érti, mert a törvény előírja, de nem fordítva kellett volna
akkor ezt csinálni?
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kétségtelen, hogy vannak anomáliák számos
intézményi átrendezés kapcsán, akár a kórházról, a tűzoltóságról, vagy az oktatásról van szó.
Az a meglehetősen gyors ütemterv, ami alapján a kormány, illetve a Parlament ezeket a
változtatásokat elindította, sajnos létrehoz ilyen helyzeteket. A maguk részéről követni tudják,
illetve kell is ezeket az eseményeket. Ezért van most előttük ez az előterjesztés, melynek
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1479
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Tart.
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2013.jún.:27 14:13:11
Eredménye
Voks:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
2

86,67%
0,00%
13,33%

86,67%
0,00%
13,33%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

203/2013. Kth.
A kiskunhalasi köznevelési intézmények névváltoztatásának véleményezése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Felsővárosi Általános Iskola
neve Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola névre, a Kertvárosi Általános Iskola neve
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola névre, a Bibó István Gimnázium neve Kiskunhalasi
Bibó István Gimnázium névre változzon. A Képviselő-testület ugyancsak egyetért azzal, hogy
a létrejövő új intézmény, a Pedagógiai Szakszolgálat neve, Kiskunhalasi Pedagógiai
Szakszolgálat legyen.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Fazekas Gábor Utcai Általános
Iskola neve, Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolára változzon.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kiskunhalasi Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat neve Kiskunhalasi Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola névre változzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 14:13:21

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Az óvodák pedagógiai programjával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:13:39
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s az óvodák pedagógiai programjainak elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1480
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:13:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

204/2013. Kth.
Az óvodák pedagógiai programjával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodai pedagógiai
programjával a fenntartóra vonatkozó többletkötelezettségek vonatkozásában, valamint
annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért.
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2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák és Bölcsőde óvodai
pedagógiai programjával a fenntartóra vonatkozó többletkötelezettségek vonatkozásában,
valamint annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák óvodai pedagógiai
programjával a fenntartóra vonatkozó többletkötelezettségek vonatkozásában, valamint
annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Érintett intézményvezetők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
17 Új napirendi pont 14:14:04

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények pedagógiai
programjával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:14:21
Hozzászólások

Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1481
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
Ideje:2013.jún.:27 14:14:31

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
>0<Egyszerű szavazás
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Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

205/2013. Kth.
Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények pedagógiai programjával
kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
pedagógiai programjával a működtetőre vonatkozó többletkötelezettségek
vonatkozásában, valamint annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével
egyetért.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Felsővárosi Általános Iskola pedagógiai
programjával a működtetőre vonatkozó többletkötelezettségek vonatkozásában,
valamint annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai
programjával a fenntartóra vonatkozó többletkötelezettségek vonatkozásában,
valamint annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért.
4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bibó István Gimnázium pedagógiai
programjával a fenntartóra vonatkozó többletkötelezettségek vonatkozásában,
valamint annak 2013. szeptember 1-jétől történő bevezetésével egyetért.
5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Nevelési Tanácsadó pedagógiai programjával a fenntartóra vonatkozó
többletkötelezettségek vonatkozásában, valamint annak 2013. szeptember 1-jétől
történő bevezetésével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Érintett intézményvezetők
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Határidő:
Felelős:

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

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2013. évben kapott 30.000.000,- Ft
összegű tagi kölcsön visszafizetése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:
A bizottsági ülésen véleménye szerint részletesen kitárgyalták a tagi kölcsönnel kapcsolatos
dolgot. Nyilvánvalóan azért kérik a hosszabbítást, mert hosszú folyamat ennek a tagi
kölcsönnek a visszafizetési lehetősége, s a cég helyzetének a konszolidálása.
A tegnapi napon érkezett a hivatalhoz egy levél, ami minden évben megérkezik, de most
kitüntetetten fontos az önkormányzat részére. Ebben a Magyar Energiahivatal a következő évi
ármegállapítással kapcsolatos állásfoglalását kéri az önkormányzatnak. Ez a levél feladja a
leckét nemcsak a nyelvtani leckék, hanem a tartalmi rész tekintetében is, hiszen annak
ellenére, hogy az ármegállapító hatóság nyilvánvalóan a Magyar Energiahivatal,
véleményezteti az önkormányzattal az ármegállapítást. Nincs ebben semmi faramuci dolog.
Ha erre ők nem tesznek semmilyen lépést, akkor majd ők megállapítják a dolgokat. Az ő
helyzetük speciális leírása, illetve ennek a témának a kifejtése néhány napot igénybe fog venni
véleménye szerint. Úgy gondolták Polgármester úrral, hogy sajnos egy rendkívüli ülés
keretében kell megoldani. Egy tegnapi levélre nem lehet reagálni. Közel egy hónap van erre,
elég tág határok között meg lehet csinálni. Azt gondolja, hogy ezt el kell fogadni, de az
előkészítése elég sok időt fog igénybe venni. Abban le tudják fektetni azokat az elveket, azokat
a kéréseket, amelyeket az energiahivatal felé meg kell tenniük.
Ezzel egészítené ki, hogy ezt a témát még mindenképpen vissza kell hozniuk. Ez erre a
napirendre is nyilvánvalóan pozitív hatással lehet.
Gyovai István polgármester:
Az Ügyvezető úr által említett, a Magyar Energiahivataltól tegnap kapott levél mindössze azt
tartalmazza, hogy az önkormányzat részéről elfogadott állásfoglalást kell az energiahivatal
felé elküldeni. Ezzel kapcsolatban lényegében semmilyen szempontot nem jelöl meg. Ez azt
jelenti, hogy az első napokban ezeket a szempontokat kell megtudniuk, hogy mi alapján kell az
állásfoglalásukat kialakítani. Azt követően biztos benne, hogy meglehetősen hosszú, komoly
számításokat kell elvégezni annak érdekében, hogy érvényesíteni tudjuk azt az árat, illetve azt
az állami támogatást, amit remélnek megkapni, ami ahhoz szükséges, hogy a távfűtési
szolgáltatás pénzügyei végre rendeződjenek. Ez mindössze egy tájékoztatás volt.
Most arról a határozati javaslatról beszélnek, amit a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság b) pontjával fogadott el, természetesen azzal a kiegészítéssel,
hogy a szeptemberi testületi ülésre terjessze be Ügyvezető úr az intézkedési tervet. Ezt tekinti
alapnak a szavazásnál.
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Kérdések 14:18:44
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat b) pontjának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1482
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:19:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

206/2013. Kth.
A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2013. évben kapott 30.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön
visszafizetése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 293/2012. Kth számú
határozattal Halas-T Kft.-nek adott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításához.
A 30.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2013. december 31.
napjára módosítja, az alábbi feltételekkel:
Kiskunhalas Város Képviselő-testület felkéri a Halas-T Kft. ügyvezetőjét, hogy az összesen
93. 000.000,-Ft tagi kölcsön 2013. dec. 31-ig történő visszafizetésének biztosítására készítsen
intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a szeptemberi képviselő-testületi ülésre terjessze be.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
19 Új napirendi pont 14:19:12

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatójának bérezése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kristóf Andrea aljegyző:
Egy rövid kiegészítést szeretne tenni az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság után. A hivatal
pénzügyi szakemberei, illetve a Városgazda Zrt. gazdasági vezetője egyeztettek ebben a
kérdésben. A határozati javaslat ezt tartalmazza, törvényesen így tudják helyreállítani a
bérezést.
Kérdések 14:19:48
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1483
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:20:00
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

207/2013. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatójának bérezése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2013. Kth számú
határozatának 2. pontját 2013. július 1. napjától az alábbiak szerint módosítja.
„2.)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 1. napjától
határozatlan időre megválasztja Molnár Ferencet (6400 Kiskunhalas, Garbai Sándor u. 4/C
III/9.) a Halas-T Kft. ügyvezetői állására, az előző ügyvezetőével azonos feltételekkel, havi
130.000,-Ft/hó díjazással.”

2. Molnár Ferenc az 1. pontban meghatározott ügyvezetői feladatot megbízásos
jogviszonyban, „0” Ft-os díjazással látja el.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Ferenc Halasi
Városgazda Zrt. vezérigazgatójának 2013. július 1. napjától, a Halasi Városgazda Zrt-ben a
távhő szolgáltatással kapcsolatos többletfeladat ellátásáért bruttó 130.000,-Ft /hó díjazást
állapít meg visszavonásig.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
20 Új napirendi pont 14:20:07

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:20:35
Pajor Kálmán képviselő:
Azt írja az anyag, hogy 30 napon belül kerülnek pályázatok elbírálásra. Nyári szünetük lesz, a
bizottságoknak és a testületnek is. Mikor lesz végülis elbírálva ez a dolog? A kivitelezésre, ha
olyan jellegű a dolog, ezek szerint csak ősszel kerülhet sor.
Gyovai István polgármester:
Valóban ősszel kerül sor az értékelésre. Először az előterjesztésnek megfelelő pályázatot ki
kell írniuk. Ha egyáltalán érkezik pályázat, akkor fogja a képviselő-testület értékelni annak a
tartalmát.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1484
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:21:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Határozat:
208/2013. Kth.
Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése
Határozat
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázati alapot képez a város idegenforgalmi helyzetétek
javítása céljából.
2./ A pályázati alap éves forrását a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvényének 3. számú mellékletének 15. pontja alapján meghatározott, „az üdülővendégek
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tényadatai alapja” képezi.
3./ A pályázati alapból vissza nem térítendő támogatás nyújtható az idegenforgalmi adó befizetésére
kötelezettek részére, amelynek mértéke legfeljebb (a fent nevezett törvény szerint) a 2011. évben
befizetett idegenforgalmi adó összege lehet.
4./ A pályázatot – a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság előterjesztése
alapján – Kiskunhalas Város Képviselő-testülete írja ki.
5./ A beérkezett pályázatokat– a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
előterjesztése alapján – Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat beadására
megszabott határidő leteltét követő első ülésén.
6./ A támogatásra jogosulttal az önkormányzat nevében, a polgármester támogatási szerződést köt. A
támogatási szerződésben foglaltak ellenőrzését a Stratégiai és Fejlesztési Osztály végzi.
7./ Pályázati kiírás:
P ÁLYÁZAT
idegenforgalmi célú beruházások támogatására
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki idegenforgalmi célt szolgáló beruházások,
szolgáltatások fejlesztésének támogatására.
1.) A pályázat forrása az 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényének 3.
számú mellékletének 15. pontja alapján meghatározott, „az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján
beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tényadatai alapja” képezi.
2.)A pályázat célja: Kiskunhalas város idegenforgalmi vonzerejének növelése.
Ezek különösen:
meglévő infrastruktúra bővítése, felújítása,
minőségi szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése,
idegenforgalmi célú információs- marketing rendszerek bevezetése, működtetése,
piacszerzést szolgáló konferenciák, kiállítások megrendezése, illetve azokon részvétel.
3.)Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be az a természetes-, jogi-, és jogi személyiséggel nem
rendelkező személy illetve szervezet, aki/amely Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 38/2011.
(XII.28.) Ktr. sz. rendelete illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 34 § szerint
idegenforgalmi adó befizetésére kötelezett.
4.) A támogatás formája:

Vissza nem térítendő juttatás

5.)
A támogatás mértéke: Legfeljebb a pályázó által 2011.évben befizetett idegenforgalmi adó
mértékéig illetve arányában pályázható támogatás.
6.) A pályázat tartalma:
- a pályázó adatai
- az elérendő cél ismertetése (eredménymutatók)
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- a támogatás felhasználására vonatkozó adatok
- a pályázott összeg, kért kifizetési mód
7.) A pályázat benyújtása: a pályázatot 3 példányban, Kiskunhalas Város Polgár-mesteréhez címezve,
a kiírást követő 30 napon belül lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen átadható a Hivatal
Stratégiai és Fejlesztési Osztályra.
8.) Elbírálás, kifizetés, ellenőrzés: A beérkezett pályázatokat – Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján – Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bírálja
el, a pályázat beadására megszabott határidő leteltét követő első ülésén. A pályázati céloknak és a
pályázati kiírásnak megfelelő pályázat nem utasítható el, kivéve, ha:
- hatályos jogszabály vagy helyi rendelet előírásaiba ütközik a pályázati támogatással megvalósítandó
fejlesztés,
A támogatás feltétele, hogy a nyertes pályázó az önkormányzattal támogatási szerződést kössön. A
támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatottnak a támogatóval szemben ne legyen
adóhátraléka. A szerződés szerinti teljesítést a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Stratégiai
és Fejlesztési Osztálya ellenőrzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Ádámné Nagy Rita adócsoport vezetője,
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Kristóf Andrea aljegyző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

21 Új napirendi pont 14:21:41
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bethlen G. tér 7/H. szám alatti filmszínház működtetése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Meglepő volt ez a fordulat, mivel az előző testületi ülésen emlékezete szerint teljes létszámmal
elfogadta ezt az előterjesztést. Bízik benne, hogy a mai tárgyalás odavezet, hogy a
filmszínházat végre önkormányzati költségviselés nélkül tudjon üzemelni, s végre tudják
hajtatni a pályázó vállalkozókkal azt a fejlesztést, ami egy korszerű mozit, különleges
technikát fog eredményezni ebben a városban. Nyilván valamennyi mozi és egyéb előadások
számára újfajta szórakozási, művelődési lehetőséget fog eredményezni.
Kérdések 14:23:14
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Jekő Attila képviselő:
Őt is nagyon meglepte ez a bizottsági vélemény. Azt szeretné megkérdezni Polgármester úrtól,
illetve a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetőjétől, Flösser Tamástól, hogy mi
változott? Voltak-e városvezetői szinten egyeztetések erről a kérdésről alpolgármesteri
szinten? Eddig úgy tűnt, hogy ez a testület által egyértelműen támogatott irány, ami most
megborulni látszik. Ennek az okát az ő frakciójuk nem tudja. Egy kis háttérinformációra lenne
szükségük, hogy mi ezzel a probléma és mi változott a 2-3 héttel ezelőtti testületi ülés óta?
Valakitől felvilágosítást szeretnének kapni.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Jegyző asszonytól kérdezi, hogy okoz-e bármilyen gondot, ha ezt a jellegű előterjesztést akkor
fogadják el, ha látják, egyáltalán érkezett-e pályázat?
Pajor Kálmán képviselő:
Csatlakozik dr. Skribanek Zoltán képviselő kérdéséhez egy kiegészítő kérdéssel. A pályázat
kiírásának akadálya, hogy az üzemeltetés nincs a birtokában a városnak, vagy pedig csak a
tulajdonjog érdekes? A tulajdonjog nem változik véleménye szerint, csak az üzemeltető. A
pályázatkiírásnak feltétele-e, hogy az üzemeltető a Városházához tartozzon?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A pályázat kiírásra került, az elbírálása július 9-én fog megtörténni, s az eredményhirdetés
július 10-én. Szerződéskötés augusztus 1-jével. A nem üzlethelyiségekkel kapcsolatos
hasznosítás az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ha lesz pályázó, s a pályázattal
kapcsolatosan augusztus 1-jével meg kell kötni a megállapodást, s a testület most nem dönt,
akkor rendkívüli testületi ülést kell összehívni, hogy a gazdasági társaságból ezt a telephelyet
kivegye a képviselő-testület. Ezt szerették volna elkerülni, hogy ezért az egy napirendért ne
kelljen július 15-ig rendkívüli testületi ülést összehívni.
Ez az egyedüli oka, ami miatt ezt a döntést kérték. Miután július 31-gyel kerülnek ki az alapító
okiratból, ha véletlen nincs pályázó, vagy eredménytelen a pályázat, akkor még mindig július
végén kell egy rendkívüli testületi ülést összehívni.
A meghívásos pályázatokkal már a tértivevények is visszajöttek a pályázati kiírásról. Ha most
úgy dönt a képviselő-testület, hogy ennek a napirendi pontnak az elfogadását nem támogatja,
hogy 2013. július 31. napjával kikerüljön a Bethlen G. 7/H a társaság telephelyei közül, akkor
rendkívüli testületi ülést kell majd tartani ahhoz, hogy szerződést lehessen kötni az
üzemeltetővel.
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Látva a döntéseket, hogy egyszer igen, egyszer nem, nem is tudja egyáltalán, hogy szót
áldozzon erre az egészre. Többen megkeresték, ha a mozit átalakítják és úgy néz ki, hogy lesz
belőle valami, akkor emlékeztetné Máté Lajos és Pajor Kálmán képviselőket, hogy régen a
nézőtéren középen volt egy út, s nagyon kényelmesen meg lehetett közelíteni az ülőhelyeket,
nem úgy, mint most. Elég sok embernek fel kell állni ahhoz, ha valaki középre szeretne beülni.
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Az átalakításnál ezt figyelembe kellene venni, régi rajzokon még így szerepel. Két oldalt
páholy volt. Nyerje vissza az épület azt a formáját, ahogy régen volt.
Pajor Kálmán képviselő:
Halász Balázs képviselő hozzászólására szeretne reflektálni annyiban, hogy reméli, a
Polgármester úr nem csatlakozik az ő jelzőjéhez. Egy nagy csúsztatással indította a
hozzászólását. Már a tegnapi „Beszéljünk róla!” című műsorban is tele volt csúsztatással a
beszéde. Most abban tért el az igazságtól, hogy nem erre adták az áldásukat egy hónapja, ami
most előterjesztésre került, hogy az üzemeltetés is kerüljön át a hivatalhoz, mert akkor ez nem
került volna ide. Igenis támogatják, hogy a mozi pályázat útján hasznosuljon. Ez nem
ugyanaz, mint ami most előttük van. A Jegyző asszony azt mondja, hogy mindenképpen kell
rendkívüli testületi ülés, ha megszavazzák most, ha nem.
Gyovai István polgármester:
Nem ezt mondta Jegyző asszony.
Pajor Kálmán képviselő:
Azt mondta, hogy hó végén mindenképpen kell. Nem hiszi, hogy egy rendkívüli ülésen, amihez
8 embert még nyári szünetben is össze lehet szedni, ha élesben megy a dolog, nem lehetne ezt
a 8 embert elérni. Azt mondja, hogy ezzel a döntéssel megvárhatják azt a bizonyos rendkívüli
ülést.
Jekő Attila képviselő:
Nem ez volt ez a döntés, de ahhoz, hogy azt végrehajtsák, ez a döntés kell hozzá. Ez ok-okozati
összefüggés, ami lehet, hogy bonyolult egy kicsit, de oda kell figyelni, s meg lehet érteni.
Ezen a testületi ülésen már nem tudja, hogy hanyadszorra hallják, hogy rendkívüli testületi
ülés. Véleménye szerint egy testületnek a komolyságát az adja meg, ha tervszerűen meghozott
döntések, irányok vannak, ami mentén egy testületnek haladnia kell. Ő volt szkeptikus az
egész testületben, hogy találnak-e vállalkozót. Még lehurrogták, hogy miért ne, próbálják
meg. Most a másik oldal mondja azt, hogy mégsem, majd rendkívülin, majd látják a dolgot.
Azt gondolja, ha elindultak egy irányba, ezt döntötte mindenki, akkor az ahhoz vezető
lépéseket hozzák meg, s ne túráztassák magukat, se a pályázókat, hogy egy nappal előtte
rendkívülit hívnak össze, ahol vagy meglesznek, vagy nem, ki tudja mi lesz a döntés. Ez
kiszámíthatatlan, s nem teremt tiszta helyzetet véleménye szerint. Ezt fogadják el, nézzék meg,
hogy lesz-e értékelhető pályázat, hozzák meg a döntést, s reméljék, hogy ezzel a mozi meg fog
újulni. Ez egy jól, konzekvensen követhető irány. Arra kéri a testületet, hogy fogadják el.
A másik verzió, amit szintén lehet, hogy mondják ki, a mozi marad ahol eddig volt, s nem
akarják üzemeltetésre kiadni. Ez is egy irány. Egy hónappal ezelőtt nem ezt döntötték el. Azt
kéri, hogy az előző döntéseikhez ragaszkodjanak, s legyenek önmagukhoz is konzekvensek.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Annyiban szeretné kiegészíteni a Képviselő úr által elmondottakat, hogy valóban ez az előző
testületi ülésen lévő döntésnek az első végrehajtási határozata lenne. Aggályos az a része,
hogyha rendkívüli testületi ülést hívnak össze, mi van akkor, ha a 8 fő nem egyhangúan fog
dönteni? Pajor Kálmán képviselő mondta, hogy 8 főt nyáron is össze lehet szedni. Lesz egy
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érvényesen kiírt pályázat, lesznek rajta pályázók, eldöntötte a közbeszerzési bizottság, hogy
melyik pályázó fog nyerni, s utána a képviselő-testületet nem fogják tudni összehívni, s nem
fognak tudni augusztus 1-jével szerződést kötni. Akkor borul az egész.
Ha a képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen a határozatában eldöntötte a városi
filmszínház hasznosítását, akkor ennek ez a következő lépése. Azért értettek egyet azzal, hogy
ne előbb vegyék ki, hanem július 31. napján, mert addigra egy új pályázat kiírása is
lehetséges, s annak a lebonyolítása is július 31-ig végrehajtható.
Ez a képviselő-testület előző testületi ülésén hozott döntésének a végrehajtása.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy gondolja, hogy Polgármester úrtól elegánsabb lett volna, ha az újonnan létrejött Halasi
Média és Kultúra Np. Kft ügyvezetőjével minimum egyeztetést folytat ebben a tárgyban,
aminek a cégbírósági bejegyzésén épphogy a pecsét megszáradt, s máris bontani kell az
alapító okiratát. Abban ne legyen senkinek kétsége, hogy itt senkinek nem változott meg a
véleménye. Úgy gondolja, hogy itt mind a 15 képviselő azt az utat kívánja követni, hogy a
mozi új típusú hasznosítása megtörténjen. Most az a kérdés, hogy a két elméleti variáció közül
melyik a logikusabb. Az, ha most ezt az előterjesztést elutasítják, amikor az történik, hogy lesz
majd egy rendkívüli ülés valamikor a nyáron, amire 8 ember biztosan össze fog jönni. Biztos,
hogy azok mindannyian ugyanúgy fognak szavazni, mint egy hónappal korábban. Ő ezt tartja
a jobb megoldásnak. Azt a megoldást, hogy most ezt az előterjesztést elfogadják, s utána
mégse érkezik be pályázat, abban nem hisz, hogy azután azért hívna össze rendkívüli ülést
Polgármester úr, hogy ezt visszacsinálják. Ezért úgy gondolja, hogy azt a variációt érdemes
támogatni, hogy ezzel a kérdéssel várjanak, amíg tiszta kép nem lesz előttük.
Máté Lajos képviselő:
Az előző testületi ülésen eldöntötték, hogy valamerre elinduljon a szekér. Úgy látja, mintha a
kocsi megelőzné a lovat. Nem hiszi, hogy erre lenne szükség. Mindenki el van szörnyülködve
azon, hogy rendkívüli testületi ülést kell összehívni. Ha nem emlékeznének az előző napirendi
pontra, ahol a Halas-T Kft.-ről szavaztak, s ahol Ügyvezető úr elmondta, hogy kb. 1 hónapjuk
van olyan válaszok megadására, amihez szintén testületi döntés szükséges. Ennél a
nagyságrendnél jóval nagyobb kérdésekben is kell rendkívüli testületi ülést összehívni. Lassan
megszokták a rendkívüli üléseket. Ebben a ciklusban, legalábbis az utóbbi időben olyan
mindennapossá vált, hogy két rendes testületi ülés között még 1-2 rendkívüli ülést összehívnak
2-3-4 napirendi ponttal. Ezen már ne rökönyödjön meg itt egyik képviselőtársa sem.
Állandóan felkészülve, reggel 8 órától a következő nap 8 óráig várja, hogy mikor indulhat egy
ilyen rendkívüli ülésre.
Jekő Attila képviselő:
Ebben egyetértenek, hogy ennyi rendkívüli testületi ülés komolytalan, maradjanak ennyiben.
Érti dr. Skribanek Zoltán képviselő logikáját, ami érthető. Ott van benne egy kis bukfenc,
hogyha az önkormányzat eldöntötte, hogy kiírja ezt a pályázatot, akkor nem biztos, hogy az
első körös pályázat sikeres lesz. Ha eldöntöttek egy irányt, s el is akarják érni ezt a célt, akkor
lehet, hogy több pályázatot kell kiírni, s ez egy hosszabb folyamat lesz. Ő ezt úgy gondolta, ha
most nem is lesz pályázó, akkor mindenféleképpen megpróbálják továbbvinni ezt a
gondolatmenetet. Lehet, hogy téved, s ez csak egy egyszeri alkalom, most vagy, soha. Ha nem
jön pályázó, akkor ez az irány el van vetve. Ettől ő határozottabb és következetesebb. Ha
kimondták ezt, s az első pályázati kiírás nem sikeres, lehet, hogy módosítani kell a
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feltételeken, újat kiírni. Az ehhez szükséges lépéseket meg kell hozni. Az ő szándékuk
komolyságát is alátámasztaná ennek az előterjesztésnek az elfogadása. Szerinte komolytalan
ez az eljárásrend, amit el fognak érni, ha nem szavazzák meg. Mindenkinek lelke rajta, ő a
frakció nevében támogatni fogja.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Tájékoztatásként elmondja dr. Skribanek Zoltán képviselőnek, hogy június 19-én jegyezték be
a céget, ekkor délután kaptak telefonos értesítést az ügyvédnőtől. Készen voltak a testületi
anyagok, ezeket 20-án már meg is kapták a képviselő-testületi tagok. Ők 19-én ezt már rakták
le a számítógépre. Véleménye szerint a hétfői Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsági ülésen
az Ügyvezető úr, mint külsős tag jelen volt. Gondolja, hogy előtte is értesült, figyelemmel
kísérte az átalakítást. Nem egy olyan gazdasági társaságnak az alapító okirat módosítása,
ami váratlanul érte az Ügyvezető urat, hanem ezen folyamatnak a végrehajtása.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Egy hónappal ezelőtt meglehetősen hosszú és
hangos vita után döntött ez a képviselő-testület arról, hogy pályázat útján a mozi
üzemeltetését, illetve fejlesztését külső vállalkozóra bízza. Emlékszik, hogy a vita odáig fajult,
hogy még szünetet is kértek a képviselők. A szünetben történt tárgyalás alapján végülis
megfogalmazásra kerültek azok az egyértelmű feltételek, amelyeket az elmúlt hetekben
megfogalmaztak a pályázati kiírásban. Illetve nem megfogalmaztak, hanem érvényesítettek a
pályázati kiírásban. Ezek a feltételek meglehetősen egyértelműek voltak. Ezután nem érti azt,
hogy miért mondja dr. Skribanek Zoltán képviselő azt, hogy egyeztetnie kellett volna a Halasi
Média és Kultúra Np. Kft. most hivatalába lépett ügyvezetőjével, amikor maga a képviselőtestület határozta meg a feltételeket. Meghatározta azt, hogy az önkormányzat egy pályázatot
hirdet és külső befektető segítségével fogja végrehajtani a megfogalmazott feltételek alapján
mind a fejlesztést, mind az üzemeltetést. Ezek után számára egyértelmű volt, hogy különösebb
egyeztetési lehetőséget maga az önkormányzat nem hagyott arra, hogy a művelődési terület új
vezetőjével egyeztessenek.
Az, hogy a Képviselő úr hiszi, vagy nem, hogy a polgármester összehív rendkívüli testületi
ülést, nyugodt lehet, ha fontos ügyről van szó, s eddig is mindig ilyen esetek voltak, rendkívüli
testületi ülést fognak összehívni. Pajor Kálmán képviselő azt mondja, hogy Jegyző asszony azt
mondta, mindenképp szükséges. Szó sincs erről. Az elmúlt testületi ülésen felnőtt emberek
józan döntést hoztak meglehetősen hosszú vita után. Ami után elvárható az, hogy ezt a
folyamatot végigvigyék. Most van az első tényleges döntés, ami arra vonatkozik, hogy az
egyébként elhatározott döntésnek megfelelően ezt a helyszínt a művelődési központ
működéséből kiveszik. Az elmúlt alkalommal ezzel kapcsolatban nem emlékszik, hogy kérdés
hangzott volna el. Egy hónap után ébred most ez a kérdés. Egyszerűen megdöbbentő. Fél tőle,
hogy ezzel elbizonytalanítják a folyamatot. A befektetői, üzemeltetői szándék számára
egyértelmű. Közel féléves tárgyalás van a folyamat mögött. Abban a helyzetben, amikor a
képviselő-testület kétségeket támaszt az illető vállalkozásokkal szemben, hogy így, vagy úgy
gondolja, s majd egy rendkívüli ülés alkalmával, ha összegyűlnek megfelelő számban, ha lesz
többségi akarat, majd el fogja dönteni, hogy mi is történjen. Ez meglehetősen bizonytalan
állapotot idéz elő.
A Halas-T Kft.-vel kapcsolatos rendkívüli ülés időpontját pillanatnyilag nem tudják
meghatározni. Az előbb is utalt arra, hogy a Magyar Energiahivatal levele nem tartalmaz
szempontokat. Ezek lehet, hogy 1-2 napon belül elő fognak állni, s lehet, hogy néhány napon
belül az önkormányzat álláspont kialakításával el tudnak készülni. A lehető leggyorsabban
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fogják az energiahivatalnak elküldeni ezt a döntést, ami azt jelenti, hogy a lehető
leggyorsabban fogják összehívni a képviselő-testület ülését. Ugyanakkor a mozival
kapcsolatos pályázatnak az ésszerű folyamata az lenne, hogy a korábbi döntés alapján
egyszerűen végigvigyék. Ha valami közbejön, akkor tartanak rendkívüli ülést, nem pedig most
bizonytalanítják el a helyzetet úgy, hogy a következő, egyelőre nem látható alkalommal
rendkívüli testületi ülés dönti el, hogy a pályázó számára odaadja-e magát a helyszínt, vagy
sem.
Javasolja a képviselő-testület számára, hogy fogadja el ezt a határozati javaslatot. Véleménye
szerint amennyiben ennek az elfogadása nem történik meg, ismét egy logikátlan lépés
következik a képviselő-testület életében.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
6 igen, 1 nem és 7 tartózkodás történt.
(Máté Lajos képviselő jelzi, hogy rossz gombot nyomott meg a szavazáskor, ezért a szavazás
megismétlését kéri.)
Máté Lajos képviselő figyelmetlensége miatt a képviselő-testület kíván-e újraszavazni a
kérdésről?
No: 1485
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Távol
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Nem
Váradi Krisztián............................ Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:45:54
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
2
0

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

80,00%
13,33%
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 javaslat megkapta a szükséges többséget, tehát új szavazás fog
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következni.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Aljegyző asszonnyal egyeztettek, s valószínűleg eredményt sem tud hirdetni a bizottság majd.
Ha nincsenek meg a feltételek, akkor elképzelhető, hogy az az eredményhirdetésre is ki fog
hatni. Ha nem fogadja el a testület a határozatot, akkor július 9-e előtt kell majd rendkívüli
ülést összehívni.
Gyovai István polgármester:
Ezzel együtt kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a határozati javaslatukat? Kéri
Máté Lajos képviselőt, hogy figyeljen oda.
No: 1486
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Távol
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán................................ Tart.
Máté Lajos...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:46:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
1
8

35,71%
7,14%
57,15%

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

209/2013. Kth.
A Bethlen G. tér 7/H. szám alatti filmszínház működtetése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Kiskunhalas,
Bethlen G. tér 7/H. szám alatti Filmszínház üzemeltetésének a Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Szolgáltató Kft. üzemeltetéséből 2013. július 31. napjával történő visszavonását az
Önkormányzat üzemeltetésébe.

62

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Némi türelmet kérnek a város lakosságától, fiataljaitól, időseitől. Nagyon bízik benne, hogy a
képviselő-testület előbb-utóbb olyan bölcs lesz, hogy pozitív döntéseket fog hozni speciel a
mozi működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban.
22 Új napirendi pont 14:47:24
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A lakossági sütőolaj hulladék gyűjtése és hasznosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Nagy Róbert képviselő:
A bizottság megtárgyalta, hogy melyek lehetnek a lehetséges helyszínek, ahol a használt
sütőolaj leadásra kerüljön. Igazából nem ismerték a feltételeit, hogy mit lehet megjelölni.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Pár szóban elmondaná, hogy miről szól ez az előterjesztés. A háztartási használt sütőolaj
veszélyes hulladék. Most a legtöbb esetben vagy egyszerűen kiöntésre kerül, vagy a
csatornában végzi. Egyik sem megfelelő kezelése ennek a fajta hulladéknak. A város
lakossága már megszokhatta azt, hogy bizonyos fajta hulladékokat szelektíven gyűjt. Ez egy új
irányt nyitna. Vannak már egyébkén ilyen gyűjtőpontok a városban, a MOL kutak gyűjtenek
fáradt olajat, illetve sütőolajat. Ők elindulhatnának ezen az úton úgy, hogy ebből egy
minimális haszna is származhatna az önkormányzatnak, amit javasol visszaforgatni ebbe a
témába. Tudatformálásra lehetne elkölteni, amennyiben a testület támogatja ezt az
elképzelést.
Gyovai István polgármester:
Ő is azt hangsúlyozza Alpolgármester úrral egyetértve, hogy a városban több helyen, a MOL
kútnál, a hulladékudvarban és a Lomb utcai konyhánál most is van lehetőség a háztartási
olajok elhelyezésére. Ez a szerződés arra utal, hogy amennyiben a szerződést megkötik, a
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gyűjtőedények tisztántartásáért, őrzéséért az önkormányzat felel. Annak bármilyen sérülése,
vagy eltűnése esetén az önkormányzat tartozik a károkat megfizetni, illetve gondoskodni az új
edényzet beszerzéséről. Kétségtelen, hogy a szerződés-tervezet 30 napos felmondási idővel
lényegében bármikor felmondható. Amennyiben nem sikeres az elképzelés, akkor ilyen
értelemben különösebb problémával nem jár. Arra hívja fel a figyelmet, hogy közterületi
elhelyezés esetén –szóba kerültek áruházak melletti gyűjtőszigeteken történő elhelyezés meglehetős veszélyekkel jár ilyen gyűjtőedényzetnek, különösen az olajnak a tárolása. Most is
tudják azt, hogy az edényzetekben felhalmozott különböző hulladékok esetén nemcsak
egyszerű rongálások, hanem egy-egy kuka felgyújtása is előfordul. Ez különösen
balesetveszélyes, életveszélyes, káros lehet. Mindenképpen óvná a képviselő-testületet attól,
hogy közterületi elhelyezésben gondolkodjon. Mégegyszer felhívja a figyelmet arra, hogy
jelenleg is működik a rendszer a városban a MOL kútnál, konyhánál, illetve a
hulladékudvarban.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Azt gondolja, hogy a bizottságnak is elég ad hoc jelleggel kellett helyszíneket választania.
Lehet, hogy ez egy kicsit komolyabb előkészítést igényel. El tudja ezt fogadni. Akár az
előterjesztés részévé is tehetik azt, hogy nem a mostani bizottság, hanem egy komolyabb
előkészítő munka után lehetne a helyszíneket kijelölni, s olyan helyszíneket találni, amelyek
nagyobb biztonsággal tudják ezeket a feltételeket fenntartani, hogy az edényzetben ne essen
kár. Egy következő bizottsági ülésre, vagy a hivatalnak egy kis munkát adnának azzal, hogy
kijelölnék, hol lehetne ilyen gyűjtőpontokat kialakítani.
Gyovai István polgármester:
Ez azt jelenti, hogy helyszín hiányában ezt a szerződést pillanatnyilag nem tudják aláírni. Egy
újratárgyalás következik. Kérdezi Alpolgármester urat, hogy ezt az előterjesztést visszavonjae?
(Fülöp Róbert alpolgármester visszavonja az előterjesztését.)
23 Új napirendi pont 14:53:05
23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az ipari park pályázati rendszerének, értékesítésének felülvizsgálata
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:53:29
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Szeretné felhívni a figyelmet az előterjesztés határozati javaslatára, a munkacsoport
összetételére. Képviselő tagot nem neveztek meg. Zárójelben szerepel, hogy amennyiben van
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jelentkező. Kérdezi, hogy van-e jelentkező? Amennyiben nincs, akkor háromtagú bizottságról
beszélnek (vezető: városfejlesztési osztály munkatársa, tagok: főépítész, Városgazda Zrt.
vagyongazdálkodásért felelős képviselője).
Jekő Attila képviselő:
Ez megint elég méltatlan dolog. Jön egy olyan ötlet, amiről azt gondolja, hogy jó, mert az
ipari parkot fel kellene lendíteni, az új pályázati rendszert meg lehetne csinálni. Az előbb épp
dr. Skribanek Zoltán képviselő mondta, hogy nincs leegyeztetve. Lehetett volna egyeztetni, s
talán a képviselőket előre megkérdezni, hogy ki az, aki a gazdaságfejlesztés iránt érdeklődik, s
részt venne ebben a munkában. Azt gondolja, hogy képviselőnek mindenféleképp kellene
benne lennie, mert utána idekerül a testület elé, s közben kiderül, hogy a testületnél abszolút
nem ez az irány. Legalább kettő kellene bele, a legnagyobb frakció részéről, valamint egy, aki
nem tagja a frakciónak. Azt mondja, hogy két képviselő legyen benne. Ha bemondásra megy,
akkor szívesen vállal ebben szerepet, mert a gazdaságfejlesztés hozzá közel áll. Szívesen részt
vesz, s dolgozik ebben. Azt gondolja, hogy legnagyobb frakció részéről is kellene delegálni.
Gyovai István polgármester:
Jekő Attila képviselő az első jelentkező. A Fidesz frakció részéről esetleg van-e? Tehát
Alpolgármester úr. A két jelentkezőt külön nem szavaztatja meg, mert az még érdekesebb
helyzetet okozna. A munkacsoport tagjai közé Jekő Attila képviselő és Fülöp Róbert
alpolgármester jelentkezett. Ezzel együtt kérdezi a képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatukat jóváhagyják-e.
No: 1487
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 ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:56:38
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:
210/2013. Kth.
Az ipari park pályázati rendszerének, értékesítésének felülvizsgálata
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre az
alábbiak szerint:
Munkacsoport vezető: városfejlesztési osztály munkatársa
tagok: főépítész
Városgazda Zrt. vagyongazdálkodásért felelős képviselője
Képviselő-testületi tagok:
Fülöp Róbert alpolgármester
Jekő Attila képviselő
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felkéri a munkacsoportot, hogy az
ipari park értékesítési pályázatrendszerét vizsgálják felül, és javaslatukat, módosításaikat
tegyék meg a következő (2013. szeptember 27-i) képviselő testületi ülésen, előterjesztés
formájában, hogy az új rendszerről az előterjesztés keretében döntés születhessen.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Tóth Péter főépítész,
Városgazda Zrt. vagyongazdálkodásért felelős képviselője,
Jekő Attila képviselő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 14:56:48

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város közigazgatási területén az országos és helyi közúthálózat
csomópontjaiban telepített forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére és fenntartására
vonatkozó megállapodás módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:57:25
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1488
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 ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:57:35
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%

211/2013. Kth.
Kiskunhalas város közigazgatási területén az országos és helyi közúthálózat csomópontjaiban
telepített forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó
megállapodás módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024
Budapest, Fényes Elek u. 7-13. sz.) Kiskunhalas város közigazgatási területén az országos és
helyi közúthálózat csomópontjaiban telepített forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése és
fenntartására vonatkozó megállapodás tervezetet.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás és a DÉMÁSZ átjelentés aláírására 2013.
július 1-i hatállyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

67

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 14:57:43

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése
beruházás befejezése utáni szennyvíz-bekötési lehetőséggel el nem látott ingatlanok jövőbeni
rákötési lehetőségeinek felmérése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:58:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1489
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 ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 14:58:22
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

0
1

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

15

100.00%

212/2013. Kth.
Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése beruházás befejezése
utáni szennyvíz-bekötési lehetőséggel el nem látott ingatlanok jövőbeni rákötési
lehetőségeinek felmérése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérje fel a
Halasvíz Kft.-t az alábbi adatszolgáltatás teljesítésére:
- A Halasvíz Kft készítsen kimutatást a Kiskunhalas belterületén lévő ivóvízvezetékkel ellátott
ingatlanokról. Természetesen csak :
•
Utca,
•
Házszám megnevezéssel, valamint az ingatlan
•
Helyrajzi számának valamint
•
az ingatlanon ellátott fogyasztók ( vízmérőórák ) számának feltüntetésével.
•
Felelős: Halasvíz Kft ügyvezetője
•
Határidő: 2013. augusztus 30.
-A Halasvíz Kft készítsen kimutatást a Kiskunhalas belterületén lévő szennyvízbekötéssel
ellátott ingatlanokról. Természetesen csak :
• Utca,
• Házszám megnevezéssel, valamint az ingatlan
• Helyrajzi számának valamint
• az ingatlanon ellátott fogyasztók ( vízmérőórák ) számának feltüntetésével
• Felelős: Halasvíz Kft. ügyvezetője
• Határidő: 2013. augusztus 30.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérje fel a
Víziközmű Társulást az alábbi adatszolgáltatás teljesítésére:
A Viziközmű Társulás készítsen kimutatást a Kiskunhalas belterületén szennyvízbekötéssel
ellátandó. Természetesen csak :
• Utca,
• Házszám megnevezéssel, valamint az ingatlan
• Helyrajzi számának valamint
• az ingatlanon ellátott fogyasztók ( vízmérőórák ) számának feltüntetésével
• Felelős: Viziközmű Társulás vezetője
• Határidő: 2013. augusztus 30.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen kimutatást a fenti
három kimutatás birtokában a tennivalókról.
• Utca,
• Házszám megnevezéssel, valamint az ingatlan
• Helyrajzi számának valamint
• az ingatlanon ellátott fogyasztók ( vízmérőórák ) számának feltüntetésével
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•
•

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő: 2013. október 30.

Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető,
Halasvíz Kft. Kőrösi út 5.,
Víziközmű Társulás Kmeth S. u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 14:58:28

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Feketesas Pharma Kft. vételi ajánlata
Gyovai István polgármester:
Körükben tartózkodik a cég képviseletében Görög Judit igazgató asszony. Amennyiben olyan
kérdés merül fel, ő is tud válaszolni.
Kérdések 14:59:15
Hunyadi Péter képviselő:
Milyen minőségben vannak ott a helyszínen, miután lejárt a bérleti jogviszonyuk? Ez illegális
területfoglalásnak minősíthető-e? Jegyző asszonytól kérdezi, hogy van-e szándék ez ellen
fellépni? Kétszer döntés született már ez ügyben, miért van itt a téma harmadszor?
Váradi Krisztián képviselő:
Van-e hivatalos értékbecslés az ingatlanról? Ha nincs, akkor valamilyen tájékoztató jellegű
árat szeretne kérni, hogy mit jelent az, hogy piaci ár. Benne szerepel az előterjesztésben is,
hogy ez a 32 millió Ft piaci ár feletti érték. Mindenképp szeretne kérni egy tájékoztató jellegű
árat.
Gyovai István polgármester:
Az Igazgató asszony Képviselő úr kérdésére tud válaszolni.
Váradi Krisztián képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy értékbecslés nem készült az
ingatlanról. A bizottsági ülésen több esetben szóba kerültek a bizottsági tagok részéről olyan
értékbecslés vélemények, amelyek egyértelműen, pontosan meghatározták az ingatlan
jelenlegi becsülhető értékét. A Képviselő úr azon az ülésen nem vett részt. A bizottság
véleménye, a 38 millió Ft-os vételár megállapítás azon az alapon történt, hogy az ismert
értékbecslések értékének kétszeresét állapította meg.
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Görög Judit Feketesas Pharma Kft. koordinációs igazgatója:
Köszönettel tartozik a városnak. Pontosan egy hónappal ezelőtt mondta el a képviselőtestületnek, hogy mennyire váratlanul érte a cégüket az a közlés, hogy el kell hagyniuk az
ingatlant. Nem azért hozza szóba ismét, hogy bárkit is hibáztasson. Ezért tárgyalásokat
kezdeményeztek Polgármester úrral, volt Alpolgármester úrnál, a Városgazda Zrt.-nél. Nem
jogászkodni szeretnének, hanem szeretnék a megszokott helyen megtartani a Pingvin Patikát.
Azt is tudomásul veszik, ha a város más irányú döntést hoz, de csak megismételni tudja az egy
hónappal ezelőtti kérést, hogy szeretnének a megszokott helyükön maradni. A lakosság
folyamatosan érdeklődik, nem tudja ma is hány telefont kapott. Több, mint 2000 aláírás gyűlt
össze a városban annak érdekében, hogy maradjanak. Elmondta Polgármester úrnak és
Alpolgármester úrnak, hogy a városban kívánnak maradni, ha nem a Kossuth utcában, akkor
máshol. Jogi érveiket előadták, amikor a lejárt szerződés után a testület meghozta ezt a
döntést. Nem vitatván a testület döntését és tiszteletben tartván, megkísérelték megtenni azt,
hogy méltó vételi ajánlatot tegyenek. Amikor a vételi ajánlatot megtették a város felé, még
nem rendelkezett értékbecsléssel, viszont rengeteg ingatlant megnézett Kiskunhalason. Mind
magáningatlanokat, mind önkormányzati ingatlanokat. Bekért értékbecsléseket is. Az egyik
szándékosan a város értékbecslője, vagyis úgy tudja, hogy a város tőle szokott
értékbecsléseket rendelni, Gyöngyi László. A másik értékbecslő egy budapesti, akinek
Kiskunhalason szintén van irodája. Értékbecslésekkel is alá tudja támasztani, hogy a piaci
árat meghaladó volt a vételi ajánlat. Tudomásul veszi most is és tiszteletben tartja a testület
döntését, amellyel ezt az árat megemelték. Van egy olyan határ, amit a cégük nem tud, nem
akar túllépni. Elfogadják ezt az induló árat, mert mindenképpen eleget szeretnének tenni a
lakosságnak, a városnak és a testületnek. Kéri, hogy segítsenek ebben.
Gyovai István polgármester:
Mielőtt a hozzászólásokra adna alkalmat, röviden összefoglalná azt, amire Képviselő úr is
utalt. Harmadik alkalommal tárgyalják már ezt a témát. Egy hónappal ezelőtt voltak abban a
helyzetben, hogy a kórház március végi értesítő levele alapján indultak tárgyalások.
Láthatóan a felnőtt és gyermekorvosi ügyeletet a kórház területéről az önkormányzatnak át
kellett költöztetni. Erre első alkalommal a kórház április végét határozta meg, tehát
meglehetősen rövid idő állt rendelkezésre. Azonnal elkezdték az ezzel kapcsolatos
tárgyalásokat. Szeptember végében határozták meg végülis azt az időpontot, amikor el kell
költözni. Ezzel párhuzamosan természetesen kezdődtek azok a keresések, hogy önkormányzati
ingatlanokban hogyan tudnák létrehozni a két ügyeleti helyiséget a hozzájuk tartozó kiegészítő
helyiségekkel együtt. Kénytelenek voltak arra a megoldásra jutni, hogy a közeljövőben lejáró
bérleti szerződés után a Pingvin Patika helyszínét vegyék igénybe. Ez önmagában egy akkora
felületet ad, ami kialakítható, megközelíthetőségét illetően egy kedvező helyszínnek bizonyult.
A képviselő-testületi tárgyaláson, amikor erről beszéltek, felmerült az, hogy a polgármester
még további előkészítésre kapjon lehetőséget. Ezzel kapcsolatban volt is egy módosító
indítvány, amit végülis a képviselő-testület többsége nem kívánt igénybe venni. Azzal a
döntéssel lényegében azt határozták meg, hogy az önkormányzat a két ügyeleti helyiséget
költöztesse át a patika helyszínére. Alig néhány napon belül megváltozott a helyzet. A kórház
részéről kaptak az Igazgató úr aláírásával egy levelet. A korábbi tárgyalásaik hatására az a
döntés született, hogy a gyermekorvosi ügyeleti helyiség mégis maradhat a kórházban.
Képesek lesznek úgy végrehajtani a beruházást, hogy csak a felnőttorvosi ügyeleti helyiséget
érintse az átalakítás, attól viszont nem tudnak eltekinteni. Az Igazgató úrral nagyon sok
alkalommal voltak tárgyalások. Legutóbb azt is kilátásba helyezte, hogy a felnőttorvosi
ügyelet részére fog tudni biztosítani a kórház területén helyiséget. Tegnap elküldték az ezzel
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kapcsolatos levelüket. A mai napon sajnos nem volt idejük, hogy a levelet megkeresse, illetve
áttanulmányozza. Nagy valószínűséggel a kórház területén lesz a felnőttorvosi ügyelet
helysége is. Úgy gondolja, hogy ez az elhelyezés mindenki számára, de legfőképp az ellátottak
számára egy kedvező megoldást biztosít. Két héttel ezelőtt, amikor rendkívüli ülés keretében
ezt az ügyet is tárgyalták, már a képviselő-testület tisztában volt azzal, hogy a gyermekorvosi
ügyelet számára nem kell biztosítani helyet. Éppen ezért látható volt az, hogy a patika
jelenlegi helyszínét nem szükséges igénybe venniük. Ennek ellenére a képviselő-testület nem
járult hozzá ahhoz, hogy 1,5 hónappal a bérletet meghosszabbítsák. Hangsúlyozta akkor is és
azt megelőzően is, hogy a tárgyalásokat továbbfolytatja, s a patika képviselőjét arra biztatja,
hogy igen magas ajánlatot tegyen erre a vételi helyzetre. Bízik benne, hogy magát a vételi
helyzetet ki lehet alakítani, amennyiben egy maga vételi árat határoznak meg. Ez meg is
történt 32 millió Ft-tal kb. egy héttel ezelőtt. Az előkészítés során a Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság részéről ennek némi továbbgondolása történt 38
millió Ft-ra. Az elmúlt napokban, ahogy Igazgató asszony is jelezte, még voltak megkeresések.
Ő maga is rákérdezett, hogy vajon ezt az árat fogják-e tudni vállalni. Az előbb egyértelműen
elhangzott a válasz erre a kérdésre. Itt állnak most. Bízik benne, hogy nem válik üressé ez a
helyiség, s a városnak lesz bevétele az ingatlanértékesítésből.
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Gyovai István polgármester az elmúlt szűk egy hónapban három különböző előterjesztést
nyújtott be a testület elé ugyanabban a témában, a Pingvin Patika témájában. Az első
előterjesztés arról szólt, hogy mivel június 15-én lejár a patika bérleti szerződése, az így
üressé váló helyre orvosi ügyelet fog beköltözni. A rendkívüli ülésen benyújtott egy másik
javaslatot, ami arról szólt, hogy egy hónappal a patika bérleti jogát hosszabbítsa meg a
testület. A harmadikat most itt látják maguk előtt, ami arról szól, hogy kerüljön a patikának
helyszínt biztosító ingatlan árverés alá. Írásban legalábbis nem látnak arra vonatkozó utalást,
hogy az orvosi ügyeletekkel mi történik. Mindenképpen úgy gondolja, hogy felesleges
riadalmaktól tudta volna Polgármester úr megmenteni az orvosokat, a betegeket, a patika
dolgozóit, a patika ügyfélkörét, ha ebben a kérdésben nem egymásnak tökéletesen
ellentmondó előterjesztéseket készít. Egy azonban a lényeg, ami végülis döntőnek bizonyult,
hogy a rendkívüli testületi ülésen a jobboldali képviselők nem adtak lehetőséget arra, hogy
tovább húzódjon ez a folyamat, hiszen 2011. januárja óta mindenki számára ismert volt, így a
patika számára is, hogy 2013. június 15-én le fog járni a szerződésük. 2,5 évnek elégnek
kellett volna lennie, hogy valamilyen döntés ebben az ügyben szülessen. Egy hónappal az időt
húzni nem látták értelmét. Ezzel az egyetlen döntéssel, ha abból indulnak ki, hogy 20 millió Ft
körüli az üres ingatlan piaci ára, s érkezik rá egy 32 millió Ft-os ajánlat, ezzel az egy
markáns és a város érdekében meghozott döntéssel máris 12 millió Ft-tal járt jobban az
önkormányzat. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy nem egy üres ingatlanról beszélnek,
hanem egy jól bejáratott üzletről. Ha a patikának egy új helyen újra kellene telepítenie az
eszközeit, kiépítenie a pacientúrakörét, akkor véleménye szerint nem volt irreális az a kérésük,
amit a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságon megtett a
Fidesz frakció, hogy 38 millió Ft legyen ennek az ingatlannak a vételára. Ha kell, akkor ezt
most módosító javaslatként megismétli, bár úgy gondolja, hogy felesleges, mert Igazgató
asszony ezt az árat elfogadta.
Még annyit kíván elmondani, hogy ezzel a megoldással mindenki jól láthatja, hogy mindenki
jól járt, a város is egy nagyon komoly összeghez jutott, ami a kasszában nagyon jól fog jönni.
A patika a helyén maradhat, megnyugodhatnak a vevők, s arra is jó remény van, hogy
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mindkét orvosi ügyelet a kórházban fog maradni. Erre vonatkozóan a frakciójuk nevében ő
maga fog Igazgató úrral egyeztetni.
Hunyadi Péter képviselő:
Szeretné jelezni, hogy az illegális területfoglalással kapcsolatos kérdésére nem kapott választ,
még ráutaló választ sem. Az előttük fekvő előterjesztést a maga részéről nem kívánja
megszavazni, az alábbi indokai vannak:
A bizottsági vitából és a személyes utánajárásból azt következtette, hogy valójában
bennszülött státusban vannak. Bennszülöttek vitatkoznak azon, hogy lesz-e üveggyöngy, s
mekkora. Bennszülött státuszban vannak partnerségi státusz helyett. A kormány nem
véletlenül törekszik a partnerségre, amikor a multikkal együttműködési szerződést köt.
Minőségi különbség van a kettő között. Szeretné, ha bukott balliberális barbarizmus
téveszméit meghaladnák itt Kiskunhalason is. Ilyen például a piac mindent szabályzó
szerepében való hiedelem, illetve téveszme. Ilyen nincs és soha nem is volt. Ez legfeljebb a
bennszülettek leigázásának egyik hatásos eszköze, bruttó szómágia, nettó hazugság. Az előző
balliberális rezsim terméke ez a helyzet, amelyről sem a szóban forgó vállalkozás, sem ők nem
tehetnek. Ők éltek egy kedvező helyzettel, a képviselő-testületnek pedig el kellett tűrnie.
Korábban helyi patikusok látva az elavult rendelőhálózatot önkormányzati feladatot
átvállalva rendelőket építettek, a szolgáltatás színvonalát emelték. A náluk forgó pénz
működteti a helyi gazdaságot, míg az idegen patikalánc semmi mással nem foglalkozik, mint
forráskivonással. Ez a különbség. Nem korrekt tehát a helyzet. Szabad verseny nincs, nem
létezik. Ilyen elvek alapján csak elpusztulni lehet. Ha partnerek lennének, akkor lehet, hogy
most 100 millió Ft-ról beszélnének, hiszen nem a falak és az ingatlan a valódi érték, hanem a
tevékenységet megalapozó jog. Szakértők álláspontja szerint ez háromhavi forgalom értéke.
Nem mondott sokat, s nem túlzás, ez egy megalapozott vélemény. Beszélhetnének
forgalomarányos bérleti díjról is, ahol az egyszerű ingatlankarbantartási díjon felül
megfizetett forgalomarányos bérleti díjból lehetne például egészségmegőrző programot
finanszírozni, netán tömegsportra, vagy pályázati önerőre is használhatnának egy ilyen
forrást. Nagyon szeretné, ha önkormányzatuk nem viselkedne bennszülöttként. Jelen
előterjesztés véleménye szerint szimpla üveggyöngy a forgalomhoz és a realizált jövedelemhez
képest. Az ő dolguk éppen a helyi vállalkozások támogatása lenne. Ezzel együtt megérti és
elfogadja azok döntését, akik „igen”-nek szavaznak. Megérti a vállalkozást is, volt egy
lehetőség, amellyel élt, most pedig szerzett jogát érvényesíti a saját javára. Ugyanakkor
felfoghatatlan számára, hogy azok, akiknek bűnös tevékenysége miatt vannak ilyen helyzetben,
politikai hasznot realizáljanak az ügyből. Ehhez szocialistának kell lenni. Nehezményezi a
szocialisták zuglapokban megjelent kampányszövegeit, amelyben úgy mutatták be ezt az
ügyet, mintha a Fidesz találmánya lett volna, holott Gyovai István polgármester volt
mindháromé. Ezen okból tartózkodni fog, illetve nem szeretné támogatni.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr rosszat álmodott az éjszaka. Ez a lázálom, ami most eléjük került, megdöbbentő.
Olyan mélységekbe zuhant ezzel a paprikás hangulatú hozzászólással, ami egyszerűen
megdöbbentő. Kéri, hogy fogja fel, egyszerű üzleti ügyről, pénzügyi kérdésről van szó,
amellett hogy egyfajta szolgáltatásnak, biztonságos ellátásnak ebben a városban továbbra is
működnie kell.
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Jekő Attila képviselő:
Ilyen metafórikus hozzászólással nem készült, próbál egyszerűbben és közérthetőbben
fogalmazni. Amikor a legelső előterjesztés eléjük került, a frakciójuk álláspontja ugyanaz volt,
mint ami a most is. Azt mondták akkor, hogy ez a patika jó helyen van ott, s az orvosi
ügyeletnek nem megfelelő hely lenne. Azt mondták, hogy a város jelentős bevételektől esik el,
ha ezt a bérletet felmondja, vagy pedig nem értékesíti az ingatlant. Nagy örömükre szolgál,
hogy nem úgy, mint más ügyekben, ahol éveket kellett várni, hogy visszatérjenek a jó
megoldáshoz, most elég volt pár hónap hozzá. Előttük van egy olyan előterjesztés, ami meg
tudja oldani ezt a kérdést. Véleménye szerint ez a 2000 aláírás, ami összejött ennek az ügynek
az érdekében, őket igazolja. Az a 2000 ember, aki szereti a Pingvin Patikát, szeret ott
vásárolni, s nem más vállalkozók üzleti érdekeit akarja nézni, mindenféleképpen az ő
döntésüket támasztja alá. Ez egy jó megoldás, hiszen hallották Polgármester úr szájából, hogy
a gyerekorvosi ügyelet maradhat a kórháznál, ami egy nagyon fontos kérdés. Gyakorló
apaként nem mindegy neki sem, hogy egy esetleges krízishelyzetben hogyan történik a beteg
gyerek ellátása. Jó a városnak, mert komoly bevételi lehetőségről van szó. Mindenki
figyelmébe akarja ajánlani, hogy a költségvetésükben 400-500 millió Ft árbevétel van
ingatlanértékesítésből. Ennek messze nem fogják a töredékét sem elérni, de azt gondolja, hogy
ez egy nagyon fontos költségvetési bevétel lesz. Szólni kell azokról a lakosokról is, akik
szeretik a Pingvin Patikát, szeretnek ott vásárolni, az ő érdekük is érvényesül. Sajnos sokszor
elfelejtik egyes képviselők, hogy azért ülnek itt, hogy ne pártok érdekeit, hanem
kiskunhalasiak érdekeit képviseljék. Ez a 2000 aláírás azt igazolja, hogy az ő frakciójuk ebben
az ügyben mindenféleképpen a kiskunhalasiak érdekeit képviselte. Nagyon kéri a képviselőtestületet, hogy végre helyezzék ezt a kérdést nyugvópontra, s szavazzák meg az előterjesztést.
Nagy Róbert képviselő:
Jekő Attila képviselő a lényegét elmondta a mondanivalójának. Örül annak, hogy ez az
előterjesztés itt van előttük. Mindenki előtt világos, hogy a legutóbbi testületi ülésen is a
mellett kardoskodott, hogy a patikának ne kelljen elköltöznie, illetve az orvosi ügyeleti
rendelők kérdését is nagyon fontosnak tartotta, hogy a kórházban maradjon. Úgy néz ki, hogy
mindkettő probléma megoldásra talál. Ahogy képviselőtársa, a város lakóinak érdekeit kell
képviselniük. A rengeteg aláírás is azt igazolja, hogy erre a patikára az itt lakó embereknek
szükségük van.
A vételár kérdésében mindenképp azt mondja, hogy a városnak, a városvezetésnek, a
képviselő-testületnek jó gazda módjára kell eljárnia. Amennyire csak lehet, a legjobb árat kell
ezért az üzlethelyiségért megkapni.
Máté Lajos képviselő:
Az előző testületi üléseken számtalan érv elhangzott. Polgármester úr a keddi bizottsági
ülésen majdnem sírva fakadt, ha ők ezt az előterjesztésben szereplő 32 millió Ft-ot megemelik,
akkor ki sem érdemes írni ezt az árverést, mert nem fogják elfogadni semmiképp. Az előző
testületi ülésen olyan érvek hangzottak el, mint a munkahelyek. Úgy gondolja, hogy van egy
piaca Halason a gyógyszervásárlásnak. Ha 5, 8, 15 patika van, akkor is ugyanannyi
gyógyszer fogy. Ugyanannyi iparűzési adót is fognak befizetni. Többen fizetik be, ha több
patika van, kevesebben, ha kevesebb patika van, de ugyanaz a mennyiség fog fogyni. A
betegek kedvét és a betegségeket ez nem befolyásolja, hogy mennyibe kerül egy-egy
gyógyszer. Ezek az érvek annyira falsok voltak, hogy többek között ezért nem szavazta meg a
frakció. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy túl sokszor hangoztatják az ingatlan értékét, az

74

ingatlanbecslést. Ez nem kifejezetten ingatlan, hanem egy bevezetett üzleti hely, szerzett jogon
egy olyan tevékenység, amit újból megindítani igen nehéz, pontosan azért, mert a Kóka-féle
időszak lejárt, most más szelek fújnak. A kormányzatnak vannak olyan szándékai, hogy egyre
inkább a patikusok tulajdonába adja a patikákat. Mindenképpen úgy gondolja, hogy itt
szeretne maradni a patika, sok aláírás gyűlt össze, s a halasi lakosság ezt tényleg támogatja,
akkor most van az alkalom, amikor meg kell kérniük ennek az árát. Mindenképpen a 38 millió
Ft-os összeg mellett kardoskodik, mert nemcsak ingatlanról van szó, hanem egy üzleti
értékről. Az üzleti érték és az ingatlanérték az nem ugyanaz. Ahogy egy lakásnál is nem az
számít, hogy hány m2, nem ugyanaz egy rózsadombi és egy kiskunhalasi háznál. A hely egy
kifejezett értéknövelő tényező, főleg egy üzletnél, amit újból megnyitni egyrészt nem is lehetne,
mert olyan szabályok vannak. Egy kilométeren belül kellene a patikának máshova helyezni ezt
a helyet, de 300 méterrel távolabb más már működő patikáktól. Normális helyet nem is
nagyon lehetne találni Halason szerinte.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. A bizottsági ülésen valóban majdnem sírva
fakadt, mert ott 45 percben kellett a mondandóját végighallgatnia. Nem ő volt az egyetlen a
hallgatók közül, aki könnyezett. Most csak egy rövid összefoglalót kaptak ebből. Annyit
hozzáfűzne, hogy nem a helyszín a mértékadó, hanem a cégnév. Ez a cég, ha két utcával
arrébb működik, akkor is számíthat rá, hogy a vásárlók oda fognak menni. Nem a helyszínnek
van igazából értéke, hanem annak az üzleti, pénzügyi becslésnek. A cég nyilván mindent
elkövet annak érdekében, hogy a helyszínen maradjon.
Még egy dologra szeretne visszautalni, biztos benne, hogy diplomás lévén dr. Skribanek
Zoltán képviselő is felfogta ennek a logikáját. Számára nagyon megdöbbentő az, hogy a
polgármesterre kívánja áthárítani ennek minden felelősségét, holott tudnia kell, s biztos
benne, hogy tudja is, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban mindent elkövetett annak
érdekében, nem kapkodással, józan átgondolással, hogy nemcsak a helyzetet, hanem a rossz
döntések nyomán a Fidesz frakciót is kihúzza abból a helyzetből, amibe a saját döntéseikkel
sodorták magukat. Kéri, hogy kérdezze meg Alpolgármester urat, milyen tárgyalások voltak
ezzel kapcsolatban, mielőtt bármilyen véleményt elmond.
A bizottság részéről 38 millió Ft-os vételár került meghatározásra. Az előző napok
tárgyalásai alapján ő ezt a határozati javaslat részének tekinti. Ezzel együtt kérdezi a
képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a határozati javaslatukat?
No: 1490
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Tart.
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 ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:25:21
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

13

86,67%

75

86,67%

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

0
2

0,00%
13,33%

0,00%
13,33%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

213/2013. Kth.
A Feketesas Pharma Kft. vételi ajánlata
Határozat
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes
szabályairól szóló rendelet 33.§ szerint árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a Kossuth
utca 34. fsz. 2. szám, 4689/4/A/26 hrsz alatti ingatlant.
Az árverés induló árát a Képviselő-testület 38 millió forintban határozza meg, fizetési
feltételként egyösszegű, három munkanapon belüli teljesítést ír elő.
Az eljárás során a Magyar Állam elővásárlás jogát biztosítani kell. Az ingatlanszerzéssel
kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell. 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,
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:

azonnal

Gyovai István polgármester:
Köszöni Igazgató asszony türelmét is.
27 Új napirendi pont 15:25:33
27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalas, 0181/14 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Írásos előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:25:58
Hozzászólások

Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1491
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:26:11
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

214/2013. Kth.
A Kiskunhalas, 0181/14 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 0181/14 hrsz alatti külterületi
ingatlant Juhász Szilvia (Kiskunhalas, Inoka-Kistelek 171/14.) részére 1.050.000.- Ft-os
vételárért.
Vevő a vételár 500.000.-Ft-os részletét a szerződés aláírásával egyidejűleg, a vételár
fennmaradó részét 24 hónapon át egyenletesen, havi 23.000.-Ft-os részletekben köteles
megfizetni. A Képviselő-testület az ingatlant tulajdonjog-fenntartással értékesíti, vevő
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tulajdonjoga a vételár teljes megfizetéséről kiadott igazolást követően jegyezhető be. Az
ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a 266/2012. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15. általa: kérelmező
Határidő:
Felelős:

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

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Kiskunhalas, Kertész u. 2388/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:26:40
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1492
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:26:51
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

15

100,00%

78

100,00%

Nem
Tartózkodik
Szavazott

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

215/2013. Kth.
A Kiskunhalas, Kertész u. 2388/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Határozat
A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas Kertész utca 2388/2 hrsz alatti
belterületi ingatlant Kis Sándor (Kiskunhalas, Kertész u. 30.) részére. Az ingatlanszerzéssel
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár
figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
dönt.
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,
Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz .15. általa: kérelmező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Még két napirendet végigtárgyalnak a szünet előtt.
29 Új napirendi pont 15:26:58
29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A rendezési terv szerinti területrendezéshez ingatlancsere ajánlat
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:27:21

79

Hozzászólások

Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1493
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:27:32
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

216/2013. Kth.
A rendezési terv szerinti területrendezéshez ingatlancsere ajánlat
Határozat
A Képviselő-testület kisajátítást helyettesítő ingatlancsere keretében a 41829/4 hrsz alatti
ingatlanból annak rendezési terv szerinti megosztását követően leválasztott 2498 m2 részét
cserébe adja a Jeszeni Istvánné (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 108.) tulajdonában levő 41833
hrsz alatti ingatlanból annak a rendezési terv szerinti megosztását követően leválasztott 1874
m2 és 616 m2 nagyságú részéért. A Képviselő-testület az elcserélt területrészeket azonos
értékűnek tekinti.
Egyúttal a telekalakítás során leválasztásra kerülő 616 m2 területet a Képviselő-testület
eladásra jelöli ki Dr. Ficsor Árpád Tamás (6400 Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41821.)
részére. A területrész eladási áráról értékbecslés figyelembe vételével a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.
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A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és
felhatalmazza a polgármestert a rendezési tervnek megfelelően elkészített változási vázrajz és
a csere- illetve adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. fsz. 15.,
Jeszeni Istvánné, 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 108.,
Dr. Ficsor Árpád Tamás Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41821.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A két előterjesztést azért mondta, mert a Pannon Pur Kft. ügyvezetője a körükben van, s róluk
szól a következő előterjesztés.
30 Új napirendi pont 15:27:38

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Pannon Pur Kft. jelzálog törlési kérelme
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:27:57
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1494
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
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.jún.:27 15:28:08
Eredménye
Voks:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

217/2013. Kth.
A Pannon Pur Kft. jelzálog törlési kérelme
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul az Pannon Pur Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 1.)
tulajdonában levő, Kiskunhalas belterület 6023/5 hrsz alatti ingatlant terhelő, az
Önkormányzat javára bejegyzett ötmillió forint összegű keretbiztosítéki jelzálogjog törléséhez,
felhatalmazza a Polgármestert a jelzálog-törlési engedély kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Pannon Pur Kft., 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 3.,
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Többen azt mondják, hogy már csak négy napirendi pontot kell kibírniuk. Folytatják tovább a
munkát.
31 Új napirendi pont 15:28:23
31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Emlékmű felállításához hozzájárulás kérése
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A bizottsági ülésen jelen volt az emlékművet felállítani szándékozó egyesület képviselője. Ő
ígérte, hogy eljuttat egy kiegészítő dokumentációt ebben a tárgyban, amit a kiegészítő
anyagban a képviselők megkaptak. Hozzá kell tennie, hogy nem műszaki emberről lévén szó, a
kérelem kiegészítése sem nevezhető pontos műszaki tervdokumentációnak, ezért igyekezett az
előterjesztés szöveges kiegészítésében alaposan, műszaki szempontból is körülírni, hogy
milyen kialakítású lenne az elhelyezendő emlékhely. Egyebekben természetesen szívesen
válaszol, ha műszaki kérdéseket illetően még kérdés merül fel.
Kérdések 15:29:49
Hozzászólások
Hunyadi Péter képviselő:
Ez a csata valóban meghatározó és mindenképpen érdemes arra, hogy megemlékezzenek róla,
s gyermekeiket is tanítsák rá. A nyugat akkor is csúnyábbik arcát mutatta, éppen
elpusztításukra igyekezett, az ügyben voltak itt. Ezt a csatát akkor megnyerte a magyarság és
életet nyert. Később is voltak ilyen törekvések, mind nyugatról, mind keletről. Aztán
nyakkendős pusztítás is folyik, mint a privatizáció. Jelen helyzetben is hasonló csatát vívnak.
Az a véleménye erről az emlékművé lett emlékről, hogy egy magánember, vagy viszonylag
kevés pénzzel rendelkező egyesület esetleg nem engedhet meg magának egy komolyabb
emlékállítást. Ez a forma erre utal, egy egyszerű farönk. A szándék mindenképpen fontos. Van
egy olyan gondolat, hogyha a Három tavasz emlékművet használnák erre az ügyre. Annak a
funkciója régóta kérdéses. Annak a helye a szoborparkban lenne, ott kiabáljon, ahogy akar.
Itt pedig átlényegítené azt az emlékművet annak a csatának az emlékére. El kellene ezen
gondolkodni. Kicsit kevésnek érzi ezt az emléket. A semmitől mindenképpen több.
Mindenképpen támogatja az előterjesztést. Kellene gondolkodni a Három tavasz emlékmű
elviteléről, vagy új értelmet adni annak a környezetnek. Mindenképpen indokoltnak találná.
Szerinte ez a csata alkalmas rá, hogy pályázattal, vagy egyéb más módon, akár a meglévő
betonelemek megtartásával ennek méltó emléket állítsanak.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jelenlegi határozati javaslat elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1495
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
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Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:32:12
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
0
0

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

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

Szavazott

11

100.00%

73,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
4

0,00%
26,67%

15

100.00%

218/2013. Kth.
Emlékmű felállításához hozzájárulás kérése
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kiskunhalasi Magyarok Szövetsége (képviseli: Tari
István, Kiskunhalas, Alsőöregszőlők 41010/2) a Semmelweis tér színpadtól délkeletre eső
füves területén farönkből faragott, mintegy 1 méter magas, a Pozsonyi Csatát idéző
emlékművet állítson fel. Az elhelyezett emlékmű karbantartása, környezetének gondozása és
tisztán tartása az elhelyező szervezet kötelessége.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Tari István, Kiskunhalas, Alsőöregszőlők 41010/2
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
32 Új napirendi pont 15:32:21

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:Kiskunhalas Város 2012. évi környezeti állapotértékelése
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések 15:32:36
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az állapotértékelés elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1496
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Távol
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:32:49
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

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

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

33 Új napirendi pont 15:32:56
33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Közösségi Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési
szolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolója
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:33:13
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1497
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:33:24
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%

219/2013. Kth.
A Közösségi Busz Kft. Kiskunhalason végzett
tevékenységéről szóló beszámolója

helyi

buszközlekedési

szolgáltatás

Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a
Közösségi Busz Kft. kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2012. évi
beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Környezetvédelmi ügyintéző
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Közösségi Busz Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
34 Új napirendi pont 15:33:33

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselő-testületi döntések végrehajtásának beszámolása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:34:01
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1498
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:34:20
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

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

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%
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220/2013. Kth.
Képviselő-testületi döntések végrehajtásának beszámolása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a lejárt
határidejű képviselő-testületi döntésekről minden munkaterv szerinti ülésre készüljön
beszámoló.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
35 Új napirendi pont 15:34:27

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem
kerülő egyes döntések bizottsági kivizsgálásáról
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ez tájékoztató, amiről vita nélkül döntenek.
A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1499
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán................................ Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:34:52
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem

11
0

91,67%
0,00%
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73,33%
0,00%

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

1

8,33%

6,67%

12

100.00%

80,00%

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

36 Új napirendi pont 15:35:01
36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Meglehetősen hosszú ez a sorozat.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a strandra élményelemek vásárlására kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a csatornázás miatt eltömődött árkok kitakarítására
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Ez folyamatos. Akkor helyrehozták, de az újabb eső újabb problémát okozott. Valószínűleg
újra kell ezt csinálni.
Gyovai István polgármester:
Azt már nem a kivitelező, hanem az eső okozta.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Vasút utcában az egyik lépcsőhöz korlát
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
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Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Lehel u. 4. szám előtt megálló csapadékvízre kapott
választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Igen, végeztek munkálatokat, majd látják az eső kapcsán, hogy sikerült ez helyrehozni.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a strandfürdőre felhívó reklámtáblák kihelyezésére
kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja, folyamatban van, folytatódni fog.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a Szathmáry és Bajcsy-Zsilinszky utcák közötti telkek
végében lévő árok tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
A választ elfogadja, bízik benne, hogy sor kerül rá ebben az évben.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy a Füzes u. 1-7. vízelvezető árok kialakítására
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ezzel a kiegészítéssel, hogy az augusztus 31. bekerült, mindhárom választ el fogja fogadni.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy a Kazal és a Gábor Áron u. kereszteződésében
az út zúzalékkal történő feltöltésére kapott választ elfogadja-e?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy a Markovits Mária utca zúzalékkal történő
megerősítésére kapott választ elfogadja-e?
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az Alkotmány u. 19. szám előtti kátyú javítására
kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Rákóczi téri szelektív hulladékgyűjtő környékének
takarítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az utcák javítására használt anyag út szélén
hagyására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kertvárosi Általános Iskola előtt lévő
zöldterületen a kutyapiszok problémájára kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kertvárosi Általános Iskola előtt a Gyöngyvirág
utca felé a sár megszüntetésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ nem fogadja el, mert arra kéri a gyereket, hogy kerüljenek. A gyerekeket mindenki
ismeri, hogy átmennek a sáron, s beviszik az iskolába.
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Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1500
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán................................ Nem
Máté Lajos...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.jún.:27 15:37:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

2
7
1

20,00%
70,00%
10,00%

13,33%
46,67%
6,67%

10

100.00%

66,67%

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Jekő Attila és Váradi Krisztián képviselő nincs jelen, tehát majd legközelebb kerítenek sort a
válaszaikra.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás ltp. III-as tömb előtti kocsibeálló
rendbetételére kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Június 30-ig fogják elkészíteni. Majd a végén meglátják, bízik benne, hogy megcsinálják.
Június 30-a után pedig újratárgyalják.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás ltp. I-as tömb előtti buszmegálló
rendbetételére kapott választ elfogadja-e?
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Aradszky Lászlóné képviselő:
Szintén június végéig vállalták, ő még nem látta, hogy valami is elkezdődött. Várja, hogy
megoldódjon.
Gyovai István polgármester:
Bízik benne, hogy az önkormányzat által vásárolt gépekkel, az önkormányzat által
finanszírozott közmunkásokkal a következő napokban a Városgazda Zrt. végre fogja hajtani a
feladatot.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy az Esze Tamás ltp. teljes közterületének
kaszálására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Talán megkezdődtek a munkálatok, a végére még nem értek, elszállítás nem történt. Várja és
újra fog szólni, ha ez nem történik meg.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Latabár utcáról az Esze Tamás ltp. felé vezető
kanyar veszélyességének vizsgálatára kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
Szintén június 30-ig írták a válaszban, hogy megnézik, s ő is fog erről értesítést kapni. A mai
napig nem kapott, várja türelemmel június végéig.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Kertvárosi ABC mellett felszámolt szelektív
hulladékgyűjtők helyének takarítására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja, megtörtént.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Határ u. 7. szám alatti házzal szemben lévő zsilip
pótlására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
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Különálló interpelláció:1 Interpelláció 15:39:52
Jerémiás Béláné képviselő:
Az Erdei tér lakói panaszkodnak, hogy a játszótérre bemennek a kutyákkal, akik ott végzik a
dolgukat, s a kutyapiszok ott marad. Miért nincs olyan rendeletük, ami a játszótérről kitiltja a
kutyákat? Akkor ez egyből megoldódna. Valahogy érvényt kellene neki szerezni.
A Polgár u. 14-16. mögött, amikor kint járt, három nagy halom, autó nagyságú szemét volt.
Az elszállítását kéri. Nem a Polgár utca lakói rakták le, ugyanis a házaktól messzebb, kb. 50
méterre van. Egy szabad füves terület van, de nem azért, hogy oda szemetet rakjanak le.
Az előző alkalommal tett interpellációját megismétli, hogy a Kertvárosi Általános Iskola és a
Gyöngyvirág utcánál kérte, hogy szüntessék meg a sarat. Az a kérése, hogy zúzalékkővel
hintsék be a sarat.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 15:42:17
Aradszky Lászlóné képviselő:
A külterületi földutak karbantartását szeretné kérni, s az utakra benyúló fák és bokrok
nyesését. Az eső után gréderezni, vagy az utat szélesíteni kellene. A rengeteg csapadék és a jó
idő után benőnek a fák, bokrok ágai. Nagyon jó lenne, ha megnyesnék ezeket.
A külterületi lakatlan ingatlanok, illetve műveletlen területek kaszálását kérné, természetesen
ezen területek tulajdonosainak felszólítása után. Ha az önkormányzaté, akkor arra vonatkozik.
Több panasz is érkezett már hozzá külterületen élőktől az elhanyagolt és gyomos területek
miatt. Szándékosan nem jelölt meg területet, mert a várost körülvevő Alsóöregszőlők,
Felsőöregszőlők, Alsószállás, vagy Felsőszállás, Inoka-Kistelek puszta. Az illetékesek járják
be. Járjanak nyitott szemmel és ahol derékig érő gaz, vagy parlagfű van, járjanak utána, ha
nem ismert a gazdája és tetessék rendbe.
A Csapó Sóstói lakótelep földútjainak karbantartását kéri, különös tekintettel az Izabella utca
elejére, aztán a közepe körül, ahol a kis élelmiszer bolt van, a Venyige, Sárgarigó u. végére,
Epreskert u. elejére és végére, Zsoltina u., Bánegyháza u. és az Iparszőlők útja elejére és
közepére. Ajánlaná az illetékesek figyelmébe, hogy egy-egy nagy, illetve több napos esőzések
után legyenek szívesek és járják végig ezeket a földdel borított utcákat, mert járhatatlanok.
Vette a bátorságot és megállt egy tócsa közepén, s kinyitotta a kocsi ajtaját. Addig ért a víz,
kis híján befolyt a kocsiba. Ezek megismétlődnek többször utca hosszan. 8-10 hatalmas gödör
van, ami vízzel megtelik és nem lehet kikerülni, nincs útpadka, ahol elkerülhetik ezeket az
autók. A XXI. században szégyennek tartja, hogy itt tartanak. Megint jönnek azzal, hogy nincs
pályázat, nem tudnak aszfaltos utakat csinálni. Ha nem tudnak, akkor legalább figyeljenek
oda és a legjobb megoldásokat keressék. Ha kell, alakítsanak ki vízelvezető árkokat, s oldják
meg az ott élők problémáját, mert a türelmük végső határán vannak, s aláírásgyűjtésbe
kezdtek.
Gyovai István polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő asszony ne menjen bele a tócsába, mellette menjen el.
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Aradszky Lászlóné képviselő:
Javasolja Polgármester úrnak, mivel ott lakik, hogy próbálja ki, hátha más lesz a véleménye
és esetleg elindítja a munkálatokat.
Különálló interpelláció:3 Interpelláció 15:45:32
Hunyadi Péter képviselő:
A Merkbau Kft. kérését és javaslatát a Jókai utca rekultivációja közbeni méltatlan
állapotokkal kapcsolatban Polgármester úr közbenjárását kérik. Ez levélben mellékelt.
A Bundzsák és Sarkány u. kereszteződésében a 10 emeletes felé vezető útról az autók
behajtását megakadályozó korlát felállítását kéri. Sajnálatos gyakorlattá vált az üres részen
való keresztülhajtás, a parkolás, az autós ügyességi játékok gyakorlása. Ez a gyerekek, az ott
élők, a lakók nyugalmát zavarja, illetve a zöldterület rongálását is jelenti. Kéri a megoldást és
a segítséget ebben a dologban.
Különálló interpelláció:4 Interpelláció 15:46:23
Halász Balázs képviselő:
Vállalkozók keresték meg azzal, hogy a Vörös Szikra TSZ területén új vállalkozást hoznak
létre és a 0976/26 hrsz.-ú útnak a javítását kérik. Több tonnás teherautók fognak odaérkezni a
vállalkozás beindulásával. Nem szeretnék, hogyha úgy kellene traktorral kihúzni az autókat.
A Kárpát utcáról, ha balra kanyarodnak az 53-as útra, akkor a zöld lámpa olyan rövid, hisz
elsőbbséget kell adni a gyalogosnak; az egyenesen és jobbra kis ívben kanyarodónak, aki a
benzinkút felől jön, hogy 1-2 autó tud csak áthaladni.
A Szabó Ervin utcában a csapadékvíz elvezetési munkálatok után eléggé trehány munkát
hagytak vissza az óvoda melletti résznél. Ahogy a markoló letalpalt, több helyen leszakította
az utat, beszakadt az aszfalt. Ez a tél beálltával komoly gondokat fog okozni. Most kellene
még kijavítani, hogy az a földterületet kivágni, s a helyére új aszfaltot tenni.
A város déli kapujánál nagy tábla fogadj az ide érkezőket, hogy kik a testvérvárosaik. Ebből
az egészből csak a nagy tábla látszik, a feliratok és a címerek teljesen eltűntek. Ha lehet, ezt
minél előbb javítsák ki, különösen, hogy jön a városi rendezvény.
Különálló interpelláció:5 Interpelláció 15:47:57
Pajor Kálmán képviselő:
A Holló utca szennyvízcsatorna utáni aszfaltburkolata az utca északi oldalán magasabbra
került, mint a járda szintje. A víznyelők az utca déli oldalán vannak, melyekbe az északi oldali
padka vize sajnos az aszfaltozás előtt nem került átvezetésre. Nagy zápor esetén a járdán és
az épület tövében áll meg a víz, ami veszélyes. Az ott lakók hajlandóak saját költségükön a
járda mellett folyókát építeni, csak oldják meg a túloldali víznyelőkbe történő utólagos
bekötést, valamint a víznyelők környékének a burkolását. A sarat hordja be a víznyelőkbe,
olyan állapotok uralkodnak.
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A Dózsa György utcában a Fűrész utcától északra, kb. 50 méterre északra a legkisebb zápor
esetén is lefolyástalan vízgyűjtő keletkezik. Kéri az elvezetés kiépítését.
Amikor a város útjait a kátyúk felmérése szempontjából szemlézik, kéri, hogy fokozottan
vizsgálják a nem kiemelt szegéjű utak útpadkáját. A felmagasodott padka miatti lefolyástalan
burkolatszélek kátyúsodnak ki télen legelőször.
Azt tudják, hogy sok mindenre nem jut pénz, de amire a jövőjük miatt is fontos költeni, arra
jutnia kell. Halast minden idelátogató szép zöld városnak tartja. Az itt élőknek is fontos
érdeke, hogy ez így is maradjon. Éppen ezért nem szabad hagyniuk, hogy a szemük láttára
menjen tönkre a lombfelület jó része. Nem szabad engedniük, hogy a legszebb, legnagyobb
lombozatú fáik, gesztenye és platánfák tönkremenjenek amiatt, mert nem áldoznak a
permetezésükre.
A tabáni utcák egy részén a meglévő útalapok nem szakszerűen kerültek helyreállításra, sok a
panasz. Kéri utólag javítani.
A Tabán földútjait a szennyvízcsatorna befejeztével ígérték útalappal ellátni. Kéri ennek a
megvalósítását.
Különálló interpelláció:6 Interpelláció 15:50:34
Jekő Attila képviselő:
Először is szeretné elfogadni az interpellációira adott válaszokat, mert erről lemaradt.
A könyvtár fém tetőszerkezetébe galamb, vagy macska beköltözött. Ezt a Városgazda Zrt.
emberei esetleg megnézhetnék, mert iszonyatos zajt csap.
Kiskunhalas város fenntartható fejlődésének programjával kapcsolatban tett fel pár kérdést,
amire szeretne választ kapni.
Különálló interpelláció:7 Interpelláció 15:51:10
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A vásártér területén található épületegyüttest, ami elsősorban vendéglátó egység, több
vállalkozó próbálja hasznosítani, viszont a Városgazda Zrt. részéről valami miatt elzárkózás
van. Azt szeretné kérdezni, hogy mi ennek az oka?
Van egy Kálvin tér nevű terük a Petőfi utca északi derekán. Az ott élők keresték meg, hogy
szintén a csatornaberuházást követően a Nyárfa utca felől a víz ömlik át az egész téren.
Szeretnék, ha a Petőfi utcán végighúzódó csapadékvíz elvezető csatornába valahogy
belevezetnék az összegyűlő vizet, hogy ne okozzon közlekedési káoszt.
Ugyanezen a téren van egy használaton kívüli közkút, viszont szintén a rendkívül színvonalas
csatornaberuházást követően széttört egy betonlap, amiből a betonvasak kiállnak, ami
balesetveszélyes. Szeretné kérni, hogy ezt hozzák helyre.
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Az előbb Pajor Kálmán képviselő mondta, hogy sok mindenre büszkék. Véleménye szerint
arra is, hogy kik a testvérvárosaik. A városuk bevezetőszakaszain vannak hatalmas nagy
információs táblák, ami jelzi, hogy kik a testvérvárosaik és mióta. Kicsit olyan, mint az egész
városuk jelenleg, kopott. Kéri, hogy vizsgálják meg és újítsák fel. Ha Halász Balázs képviselő
is mondta, akkor még hatékonyabb lesz a dolog.
Ha van egy olyan fordulat, hogy a képviselő nem fogadja el az adott választ, akkor odakerül a
bizottsághoz. Aztán a bizottság jól megtárgyalja és hoz egy döntést. Aztán megint túl sok
minden nem történik. Az interpellációra vonatkozóan azt szeretné, hogy vagy a jelenlegi
SZMSZ-ük szerint fogalmazzák meg, hogyan ér ez körbe, vagy alkossák meg úgy, hogy
működőképes dolog legyen. Tudja, hogy van sokféle vita és nézetkülönbség jelenleg is a
hivatal és sok mindenki más között, de ettől függetlenül azt gondolja, hogy haszontalan. Itt is
szót fecsérelnek és nincs belőle semmi. Ha órákon át vitatkoznak a bizottsági ülésen, akkor
sem következik belőle semmi. Jó lenne, ha a bizottság valamit elhatároz, akkor abból valami
valahol következne.
Gyovai István polgármester:
Várnak rá javaslatot.
Különálló interpelláció:8 Interpelláció 15:53:59
Nagy Róbert képviselő:
A csapadékos időjárás miatt rendkívül elszaporodtak a szúnyogok és ezek megkeserítik a helyi
lakosok mindennapjait. Országos médiumokban hallható, látható, hogy szinte minden
településen rendszeresen irtják a szúnyogokat. Kéri szíveskedjen megoldást találni a
problémára és tájékoztatni a lakosságot a helyi médiumokon keresztül is (honlap, újság,
televízió) lehetőleg időpont megjelölésekkel, hogy Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala
ez évben közigazgatási területén hány alkalommal végzett és még hány további alkalommal
rendelt meg szúnyogirtást, s a város mely területeire terjed ki.
A csatornázási munkálatok során kitermelt földet bár a helyszínről elszállították, de egy része
ott maradt. Nagy kövek vannak, amelyek a parkokat szinte használhatatlanná és
balesetveszélyessé teszik. Az elmarkolt föld után ráadásul nem a fű, hanem a gyomok és
parlagfű nő. Kéri, hogy intézkedjenek ezeknek a területeknek a rendbetételére. Úgy tudják,
hogy a vállalkozó részéről ez irányban ígéret volt arra, hogy ugyanazt az állapotot
visszaállítják, mint előtte volt.
A két ülés közötti eseményekből kimaradt egy fontos hír. A TV2 által több hónapon keresztül
rendszeresen közvetített országos sporteseményen a Kiskunhalasi Kertvárosi Iskola mind az
elődöntőből és mind a középdöntőből elsőként továbbjutva a döntőt is megnyerte. Így
mindenkit megelőzve országos első helyezést ért el. Ezzel komoly elismerést és jó hírnevet
szereztek ezzel városunknak. Véleménye szerint méltó lett volna ezt az eredményt
megemlítenie Polgármester úrnak a két ülés közötti események között. Ezért arra kéri, hogy a
legközelebbi testületi ülésen pótolja ezt.
Gyovai István polgármester:
Köszöni a javaslatot és mindenképp meg fogja tenni. Mint már sok alkalommal felhívta rá a
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figyelmet, hála istennek olyan városban élnek, ahol meglehetősen gyakran történnek nagy
események, pozitív események. A sportolóik, művészeik, gyermekeik, civiljeik és vállalkozóik
meglehetősen sok alkalommal és hatalmas eredményeket érnek el. Elnézést kér, ha bármikor
bárki és bármilyen eredmény kimarad ebből a felsorolásból. Természetesen szívesen eleget
fog tenni ennek a kérésnek.
Ezzel a 6. hónap végén a 13. képviselő-testületi ülésüket zárja most be. Ahogy valamikor a
menet során elhangzott, rendkívül sok, 7 rendkívüli ülésük volt az év során. Ez jellemzően
mind amiatt történt, mert különböző pályázati lehetőségek, vagy törvényi kötelezettségek miatt
kénytelenek voltak összehívni a rendkívüli ülést. Ahogy elhangzott az elmúlt egy-két órában,
várhatóan a következő hetekben is fognak találkozni. Ennek ellenére mindenkinek kellemes
nyári szabadságot kíván. A város lakosságának is természetesen. Bízik benne, hogy sok
embernek sikerül, ha nem is pihenni, legalább kikapcsolódni. Valamikor a nyár végén ismét
fognak találkozni rendezvényeik alkalmával. Az augusztus 20-ai rendezvényükön, vagy az
addig lezajló különböző eseményeken. Mindenki számára kellemes nyári szünetet és nyaralást
kíván. Köszöni a munkájukat.
Ülés befejezése 15:58:04

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Aradszky Lászlóné:)

(:Halász Balázs:)
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