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Testületi névsor:
Képviselő

Voks

Frakció

1. Gyovai István

1

2. Aradszky Lászlóné
3. Dózsa Tamás Károly
4.
5. Fülöp Róbert
6. Halász Balázs
7.
8.
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10. Máté Lajos
11.
12. Nagy Róbert
13. Pajor Kálmán
14. Váradi Krisztián
15. Vili Gábor

1
1

Jövőnk
Halas
Frakció
FIDESZ Frakció
Független

1
1

FIDESZ Frakció
Független

1

FIDESZ Frakció

1
1
1
1

Független
FIDESZ Frakció
Demokratikus Koalíció
Jövőnk
Halas
Egyesület
Frakció

1
1
1
1
1

FIDESZ Frakció
FIDESZ Frakció
MSZP
FIDESZ Frakció
Független

(10 fő 66,66 % )
Távolmaradását bejelentette:
1. Dr. Skribanek Zoltán
2. Hunyadi Péter
3. Jekő Attila
4. Jerémiás Béláné
5. Nagy Péter

1

Egyesület

(5 fő 33,3 %)
Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Andrea
László Mária

jegyző
aljegyző
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
főépítész
környezetvédelmi referens
KIGSZ vezető
Martonosi Pál Városi Könyvtár
igazgatója
Halasi
Városgazda
Zrt.
vezérigazgatója, Halas-T Kft.
ügyvezetője
Halasi Média és Kultúra Np.
Kft. ügyvezetője

Tóth Péter
Baics Tamás
Csendes Ildikó
Erhardt Györgyi
Molnár Ferenc
Flösser Tamás

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Máté Lajos és Vili Gábor képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. Bízik benne, hogy a közgyűlés jóvá fogja hagyni a
javaslatukat.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Kérdések 13:19:36
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 1506
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:20:02
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%

2

Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XÍ. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

2. A városi távfűtési rendszer- távhő-ármegállapítással kapcsolatos
állásfoglalása

Gyovai István
polgármester

3. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. alapító okirat
módosítása

Gyovai István
polgármester

4. A Bernáth Lajos Kollégium konyhájának üzemeltetése

Gyovai István
polgármester

5. Bóbita Óvoda, valamint a Napsugár Óvodák alapító okiratainak
módosítása

Gyovai István
polgármester

6. „A HÍD-II. Program bevezetése a Vári Szabó István Szakképző
Iskolában” véleményezése

Gyovai István
polgármester

7. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat
módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési
szakaszának lezárása
8. Állami tulajdonú ingatlanok igénylése

Gyovai István
polgármester

9. Ingatlan tulajdonváltásához történő hozzájárulás

Gyovai István
polgármester

10. Az Ipari Parkban lévő 6023/19 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása

Gyovai István
polgármester

11. A Vízmű Klub értékbecslése

Gyovai István
polgármester
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Gyovai István
polgármester

12. Haditechnikai kiállítóhely tulajdonjogának megszerzése

Gyovai István
polgármester

13. A 2013-as évi Tanyafejlesztési Program pályázat (TP-1-2013)
beadása

Fülöp Róbert
alpolgármester

1 Új napirendi pont 13:20:08
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi)
Mielőtt hozzáfognának a mai munkához, indítványozza, hogy Szabó Károly volt
képviselőtársuk emlékére 1 perces néma felállást áldozzanak.
Gyovai István polgármester:
A javaslatát nagyon szívesen elfogadja, de úgy gondolja, hogy a mai rendkívüli ülés
meglehetősen szűk nyilvánosságot jelent számukra. Biztos benne, hogy a város lakossága és a
távolabbiak is augusztus 2-án, péntek délután 3 órakor kezdődő búcsúztatón nagyon sokan
jelen lesznek. Bízik benne, hogy a képviselő-testület részéről is valamennyien jelen lesznek.
Úgy gondolja, hogy a rendes ülés még inkább nyilvánosságot kap. Ennek ellenére ebben a
szűkebb körben is megtehetik. Akkor nyilván a rendes ülés alkalmával nem fogják ezt
megtenni.
Köszöni a javaslatot. Kéri a jelenlévőket, hogy Szabó Károly emlékének 1 perces néma
felállással adózzanak.
Visszatérnek a napirendjükhöz.
Kristóf Andrea aljegyző:
A rendelet módosítására a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013.
évi CXIV. törvény miatt kerül most sor. Ez jelenleg azt jelenti, hogy 2013. január 31-én
jogszerűen alkalmazott díjtételek 10 %-val csökkenteni kell a díjtételeket. Ez így megtörténik a
rendeletben, amennyiben elfogadásra kerül. Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy
a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a hulladéktörvényből átkerült a
vízgazdálkodásról szóló törvénybe. Egy átfogó módosítást kell majd végrehajtaniuk, ami
várhatóan a szeptemberi testületi ülésre elkészül.
Kérdések 13:23:40
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azzal együtt, hogy a csatornaberuházást követően a szippantott szennyvíz szállítása háttérbe
fog szorulni jelentősen, de mégis felmerül, hogy itt valamennyi díjcsökkentésről van szó.
Hogyan kerül ez kontrollálásra? A szippantós eddig is 9000 Ft-ot kért, s nagy valószínűséggel
ezután is ennyit fog, noha néhány száz forintos csökkentésről beszélnek.
Erre van-e valamiféle szokás?
Gyovai István polgármester:
A kontrollja roppant egyszerű. Az, akinél ezt a tevékenységet elvégzik, nyilván fogja
ellenőrizni, hogy az árcsökkentés megtörtént-e, ahogy valamennyien ellenőrizték véleménye
szerint a gázszámlát, a villanyszámlát, hasonló szolgáltatások számláit. Biztos benne, ha
valaki úgy érzi, hogy nem érvényesül ez a díjcsökkentés, akkor ennek jelét fogja adni. Ezt
követően kivizsgálásra és rendezésre kell, hogy kerüljön.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1507
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:25:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

5

Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 16/2013. (VII.25.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony
hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
2 Új napirendi pont 13:25:29
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A városi távfűtési rendszer- távhő-ármegállapítással kapcsolatos
állásfoglalása
Írásbeli előterjesztés mellékelve
Gyovai István polgármester:
Ez az a napirendi pont, amit közel egy hónappal ezelőtt már jeleztek. Az előző rendes testületi
ülésüket megelőző napon, vagy aznap érkezett az energiahivatalnak az ez irányú felszólító
levele. Az elmúlt hetekben a Halas-T Kft., Ügyvezető úr részéről, illetve számos más
kollégával együtt ennek az előterjesztésnek a tartalma kidolgozásra került. Ez van most a
napirendi pontjukban.
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:
Azért szeretne szót kérni, hogy nyomatékosítva legyen mi van ebben a dologban. Ha erre a
levélre nem reagálnak, nem történik semmi különös. A Magyar Energiahivatal minden adat
birtokában van. Ők havonta lejelentik az adataikat, gyakorlatilag mindent tudnak a távhőről.
Az a speciális eset, hogy Halas esetében az átvétel során rendkívüli ráfordítások is történtek.
Ők ezt nyomatékosítják ebben a levélben. Felhívják a figyelmüket arra, sőt egy személyes
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egyeztetésre is tesznek javaslatot, hogy ez el ne kallódjon, Halas valamilyen szinten az egész
rendszerből kiemelkedjen. Azt a logikát beszélték meg Polgármester úrral, s ezt így
terjesztették a képviselő-testület elé, hogy ne csak kérjenek, hanem „adjanak” is. Ezt próbálja
megfogalmazni, hogy ez mit jelent. Kérik az ármegállapítás esetében azt a támogatásnövelést,
amivel a távhő helyzete javul, viszont ezt nem egyoldalúan tennék, hanem „ígéretet tesznek”,
s ezt akarja a képviselő-testületnek nyomatékosítani, hogy a távhő költségeinek csökkentése
érdekében mindent megtesznek. Ebben az esetben csökkenhet magának a szolgáltatásnak a
költsége, ebből adódóan az állami támogatás. Ez a dolog így egységes. Ha az ő pozitív
hozzáállásuk megvan, az ő részükről is meg kell lennie. Mivel számtalan költségtényezőre
nincsenek befolyással, de ami az ő körükbe tartozik, mint kisebb fejlesztések, vagy bármi, ami
csökkenéshez vezet, ezt ígérik ebben a rendszerben. Úgy gondolja, hogy ez így egész. Nemcsak
azt kérik tőlük, hogy növeljék a támogatást, mert rossz helyzetben vannak, veszteségek
vannak. Jelenthet ez biomasszát, vagy bármiféle energiahordozót, ami a gázt kiválthatja.
Jelenthet ez korszerűsítést az ő kereteik között, s nyilván pályázatokon való részvételt. Ez a
levélnek a hátsó része, s véleménye szerint ez így kerek. Gondolja, hogy ezt ők így elfogadják,
s reméli, hogy személyesen is meg tudják őket győzni. Szeptemberben fogják a miniszter elé
terjeszteni a rendeletet. Augusztus hónapban lesz lehetőségük, hogy nyomatékosítsák ennek a
levélnek a tartalmát, hogy konkrétan mit jelent, hiszen ebbe a levélbe nem lehet mindent
beleírni. Reméli, hogy így elfogadható a képviselő-testületnek. Ez az első lépés, amit ezzel
kapcsolatban megtesznek.
Kérdések 13:30:14
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A Kormány a lakossági terhek csökkentése céljából nemcsak a gáz, villany rezsicsökkentését
célozta meg, illetve hajtja végre, hanem a víz, szennyvíz díja mellett a távhőét is. Felmerül az
emberben, ha ilyen levelet írnak az illetékes szervhez, hogy megoldják a biomasszát és a
termálenergia hasznosítását, nem lőnek-e túl a célon, nincs-e olyan veszélye ennek az
ígéretnek, hogy számon kérik rajtuk, s olyan feltétellel adnak támogatást, hogy ezek
megvalósulnak? Nem tudja, hogy előzetesen történt-e erre valamilyen puhatolózás? Van-e
ennek ilyen veszélye, vagy nincs?
Gyovai István polgármester:
A hozzászólásoknál tartanak. Az Ügyvezető úr természetesen fog erre válaszolni.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:
Ha Képviselő úr alaposabban megnézi ezt az előterjesztést, ők nem ígérik ennek a
megvalósítását, hanem azt mondják, hogy amennyiben pályázati lehetőségek vannak, mindent
megtesznek azért, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Nekik is érdekük, hogy a rendszer
korszerűsödjön, de egyértelműen azt mondják, hogy pályázati források esetében. Annyit
tudnak megtenni, amennyi az önkormányzat teherbíró képességének megfelel. Az árrendszer
esetében van egy nagyon érdekes dolog. Jelenleg, 2008, 2010, 2011 óta különböző pontokban
az ármegállapítási hatóság már régen nem az önkormányzat. Ez nagyon egyszerű dolgot
jelent. Ha magasabb a költsége az előállításnak, azt kompenzálni kell. Ez most is így történik.
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Amikor a rezsicsökkentés megtörtént január 1-jével a távhő esetében 10 %-kal, akkor 30 %kal emelkedett a támogatás összege. Ezt bonyolult kiszámítani, hiszen ez függ a gáztől, a
költségeiktől. Az egész rendszerben ma egy kompenzálás történik.
Mondhatnák azt is, ha nem csinálnak semmit, akkor is megtörténik ez a kompenzálás. Úgy
gondolják, hogy azért kell felajánlaniuk a támogatást, s ezeknek a korszerűsítéseknek a
dolgait, hiszen kicsit többet kérnek ezen kívül, mert a rendkívüli ráfordításaikat is kérik. Ezért
érzi ezt úgy, s így egyeztettek Polgármester úrral, hogy az a fair, ha mindent megtesznek azért
is, hogy ez a támogatás bármilyen módon csökkenjen. Ha néhány dolgot a hálózati
veszteségeken, a szabályozásokon, vagy bármin csökkentenek. Ha 10 Ft-ot csökkentenek a
rendszeren, az már jelentkezik, hogy annyival kevesebb állami támogatást kell adni.
Nyilvánvalóan nem azon a költségelemen fognak csökkenteni, amire nincsenek befolyással,
hanem azon, amelyre befolyással tudnak lenni. Ezt 1-2 év alatt 1-2 intézkedéssel meg is tudják
tenni. Adott esetben képesek egy pályázaton elindulni, feltesznek néhány napkollektort és a
villanyköltségeken máris csökkentettek. Ez egyértelműen már jelentkezik a veszteségek
tekintetében. Ha annyit megtesznek, hogy egy kazánt kicserélnek, amit írt az egyikben, s
pusztán néhány százezer forintos költségmegtakarítást csinálnak, már megint tesznek ebbe a
rendszerbe pluszt. Erre akartak utalni, nem elkötelezettség ez, hanem kvázi egy ajánlat a
részükről. Szó sincs elkötelezettségről. Reméli, hogy ez így érthető.
Gyovai István polgármester:
Az állásfoglalás ebben a formában történő elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1508
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:33:10
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%
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222/2013. Kth.
A városi távfűtési rendszer- távhő-ármegállapítással kapcsolatos állásfoglalása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
57/D.§. (4) bekezdése alapján a távhőszolgáltatás ármegállapításával kapcsolatosan az
alábbi állásfoglalást teszi:
1. A rezsiköltségek csökkentésének intézkedésével a távhőszolgáltató a felhasználóknak
alacsonyabb áron értékesíti a felhasznált hőmennyiséget, mint amennyiért a
távhőtermelőtől vásárolja. A távhőszolgáltató ebből adódó veszteségének teljes
kompenzálása szükséges a távhőszolgáltatási támogatással.
2. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő távhőtermelő és távhőszolgáltató
társaságok működési költségeinek kompenzálása szükséges, egy méltányolható
nyereség biztosításával, a mellékelt Árelőkészítő javaslat szerint.
Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert a határozat Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgató
Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
3 Új napirendi pont 13:33:18

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Felhívná a képviselő-testület figyelmét, hogy az interneten közreadott tervezethez képest az
elmúlt hetekben történt egyeztetések alapján módosított előterjesztés van most előttük. Nem
részletezi, hogy az interneten mi volt látható. Ahhoz képest az elmúlt hetekben többszöri
megbeszélés alapján a telephelyek közül a Kertész u. 28/a is kivételre kerül, ami a sportpályát
jelenti.
A Kft. ügyvezető igazgatójával többszöri megbeszélés alapján került ez
kezdeményezésre. Lényegében meg tudtak állapodni abban, hogy a korábbi években is
működő sporttevékenységek szervezése továbbra is a korábbi helyszínen, korábbi alkalmazotti
körben, korábbi módszerekkel folyjon. A most kialakult Kft. működésétől Ügyvezető úr
véleménye szerint távol van.
9

A sportban dolgozó munkatársak részéről is ez a vélemény alakult ki. Ezek alapján az
előterjesztés része az, hogy a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-től a telephelyek közül a
sportpálya telephelye kivonásra kerül. Ezzel párhuzamosan természetesen a KIGSZ-től
korábban elvont feladatot visszatelepítik a KIGSZ-hez. Ilyen értelemben egészült ki az
előterjesztés. Hozzátesz még egy kiegészítést. Mint bizonyára látták, az előterjesztések között
nemcsak a tárgyi témának az előterjesztése szerepelt az elmúlt napokban, hanem
mellékletként odacsatolták a filmszínház bérleti szerződésének tervezetét is. Ezzel
kapcsolatban az elmúlt napokban kialakult álláspont szerint a szerződésen módosítani
célszerű. Lényegében egyetlen tétellel, amit a mai nap délelőttjén a nyertes Kft. ügyvezetőjével
is leegyeztetett. Ez az egyetlen javítás azt az tételt érinti, amit gyorsan fel is olvas, hogy a
bérleti szerződés 7. pontjában szerepel az, hogy a fejlesztés eredményeként elhelyezésre és
beépítésre kerülő eszközök, berendezések jelen szerződés megszűnésével könyvszerinti értéken
a bérbeadó tulajdonába kerülnek. Ez önmagában így rendben is van. Egyetlen kiegészítést
tesznek hozzá. Könyvszerinti értéken, de maximum 10 millió Ft értékben a bérbeadó
tulajdonába kerül. Ezt így ebben a formában a nyertes Kft. részéről elfogadják. A 10 millió
Ft-os korlátozás arra vonatkozik, hogyha akármilyen rossz helyzet esetén végrehajtásra kerül
a beruházás, akkor ha egy hónap múlva a cég részéről valamilyen ok miatt meg kell, hogy
szűnjön a szerződés, 20-30 millió Ft-os beruházási érték esetében a könyvszerinti érték azt az
összeget jelenti, amekkora összegen maga a beruházás létrejött, vagy alig-alig csökkent.
Ennek a szerződésnek nyilván az az alapértelme, hogy az önkormányzat számára ne kerüljön
pénzbe a beruházás. Ha valamilyen ok miatt mégis, akkor az a lehető legkisebb érték legyen.
Itt beszúrásra kerülne ez a tétel, hogy könyvszerinti értéken, de maximum 10 millió Ft
értékben. Ezt a Kft. részéről elfogadják azzal a feltétellel, hogy amíg a beruházás tart,
várhatóan ez év augusztus és szeptember hónapban, amikor az intézmény nem működik, ne
kelljen nekik bérleti díjat fizetni.
Felolvassa az ehhez fűződő második mondatot, ami szintén ebben a 7. pontban kerülne
elhelyezésre, miszerint a színháztechnikai fejlesztés időtartamára Bérlő bérleti díjat nem fizet.
Úgy gondolja, hogy ez az igény jogos az illető cég részéről. Ugyanakkor minden különösebb
gond nélkül elfogadták a saját igényüket.
Kérdések 13:38:44
Pajor Kálmán képviselő:
Ezt a halasi kft.-t nem lehet megnevezni, aki megnyerte?
Gyovai István polgármester:
Megnevezésre került már a médiában több alkalommal, Cinema Szeged Kft. Nem halasi,
hanem szegedi cég.
Pajor Kálmán képviselő:
A bérleti szerződés tervezetben a bérlő kiskunhalasi telephelyűnek van feltüntetve.
Gyovai István polgármester:
Ettől a pillanattól kezdve ez a telephelyévé válik.
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Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az előterjesztés felvezető szövegében utalás van arra, hogy a Halasmédia Kft. támogatási
összege, ami a költségvetésükben szerepel, a következő módosításnál a filmszínházra eső rész
elvonásra kerül, mert nincsen tovább. Mégiscsak eltelt fél év, s ezek szerint a szerződés
létrejön, de jó két hónap múlva lesz a moziban élet, de felvetődik a kérdés, hogy mi a dolgozók
sorsa? Maradnak, vagy mennek? Ha maradnak, akkor a későbbiekben a fizetésük honnan lesz
nekik biztosítva? Nyilván a későbbiekben is lesz költség. Feltételezi, hogy az eddigi gazdasági
társaság éves tervében is úgy volt, hogy december 31-ig dolgoznak.
Gyovai István polgármester:
Ha a Képviselő úr elolvasta volna a szerződéstervezetet, abban benne áll, hogy az illető
vállalkozás az ott jelenlévő dolgozók foglalkoztatását felvállalja, amennyiben ők élni kívánnak
ezzel. Nyilván ez többoldalú kérdés. Pillanatnyilag láthatóan egyetértés van. Nagy
valószínűséggel véleménye szerint a jelenlévő két alkalmazott folytatja a tevékenységét a
filmszínházban, mégha más is lesz ennek a technikai lebonyolítója. A helyzet akkor áll elő, ha
a megállapodások aláírásra kerültek. Abban a pillanatban fogják ezt majd véglegesíteni
annak megfelelően. Tárgyalások folytak ezekről a kérdésekről ugyanúgy, mint amire utalt
Képviselő úr, miszerint időarányosan a filmszínházra jutó támogatási összeg valamilyen
formában az önkormányzati költségvetés módosítása alkalmával kerül rendezésre.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Természetesen olvasta, de máris két módosítást beolvasott Polgármester úr. Vélhetően mire
aláírásra kerül, még változik. Elég sok minden történt az elmúlt időszakban, ami nem úgy
történt, mint ahogy itt beszéltek róla.
Gyovai István polgármester:
Még több olyan dolog van, amiről döntöttek, de az sem történt meg.
Gyovai István polgármester:
Nem tudja, hogy ezzel mire utal.
A vitát lezárja.
Csak azért, hogy kerek legyen a történet, a szerződés módosítási javaslatát beolvasta, de a
határozati javaslatuk 5. pontjához javasolja hozzátenni azt, hogy az alapító okirat
változásának bejegyzése akkor kezdeményezhető, ha a filmszínház bérleti megállapodás 7.
pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerinti módosítással kerül aláírásra…Ide kéri majd a
korábban felolvasott módosítást.
Ezzel együtt kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a határozati javaslatot.
No: 1509
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
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Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:43:20
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%
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100.00%

223/2013. Kth.
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Bethlen G.
tér 7/H. szám alatti Filmszínház üzemeltetését a hozzá tartozó üzemeltetésre átadott
eszközökkel, berendezésekkel együtt a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató
Kft. üzemeltetéséből 2013. július 31. napjával visszavonja az Önkormányzat
üzemeltetésébe.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 1.3 pontját 2013. július 31. napjával az
alábbiak szerint módosítja:
„1.3. A társaság telephelyei:

6400 Kiskunhalas, Sétáló. u. 8.
6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zs. u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/H.
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/a.
6400 Kiskunhalas, Eskü tér 1.
6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 22.”

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2. pontban
foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalt Halasi Média és Kultúra Nonprofit
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Szolgáltató Kft. Alapító Okiratát, valamint felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Halasi Média és
Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kecskeméti
Törvényszék Cégbírósága felé járjon el az Alapító Okirat változásának bejegyzése
érdekében.
5. Az alapító okirat változásának bejegyzése akkor kezdeményezhető, ha a Filmszínház
bérleti megállapodás 7. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerinti módosítással
kerül aláírásra:
„A fejlesztés eredményeként elhelyezésre és beépítésre kerülő eszközök, berendezések
jelen szerződés megszűnésével könyv szerinti értéken, de maximum 10 millió Ft
értéken a bérbeadó tulajdonába kerülnek.
A színháztechnikai fejlesztés időtartamára Bérlő bérleti díjat nem fizet.”
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető,
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

224/2013. Kth.
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint
fogadja el:
Alapító okiratot módosító okirat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete,
Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2013. április
25-én
127/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okiratban a „18. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon” pontban
felsoroltak a következő k) ponttal egészülnek ki:
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k) Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28., hrsz.:2385/4
ZÁRADÉK:
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. július 31-jétől törzskönyvi nyilvántartással történő
bejegyzéssel lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete
224/2013. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. július 24.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető,
Mészáros Ágnes intézményi referens,
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

225/2013. Kth.
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Intézmény neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete

2. Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz.

3. Jogszabályban meghatározott

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény
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közfeladata:
4. Szakágazati száma (TEÁOR):

841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási intézményeket ellátó kisegítő szolgálatai

5. Működési területe:

Kiskunhalas Város

6 Törzskönyvi száma:

340247

7 Az alapító okirat száma:
8 Típusa:

Kisegítő Szolgálat

9 Irányító szerv neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete

10. Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

11. Fenntartó neve:

Kiskunhalas Város Önkormányzata

12. Székhelye:

6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.

13. Gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

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

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

17. Intézményegységei: nincsenek
18.

Telephelyei neve, címe, helyrajzi száma:

a.) KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17., hrsz.: 4730/21
b.) Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5., hrsz.: 5193
c.) Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5., hrsz.: 4837
d.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szász Károly u. 21., hrsz:2604/15, Bibó István Gimnázium
e.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Bajza u. 1/a., hrsz.: 596, Bernáth Lajos Kollégium
f.) Oktatási Ingatlan 6400 Kiskunhalas Nyírfa u. 23., hrsz.: 2884/1, Kertvárosi Általános Iskola
g.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Szabadság tér 6., .hrsz:372, Felsővárosi Általános Iskola
h.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas Fazekas Gábor u. 1., hrsz: 630/1, Fazekas Gábor utcai
Általános
Iskola
i.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19.sz., hrsz.: 3685., Kiskunhalasi
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó
j.) Oktatási ingatlan, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 19.sz., hrsz.: 3685., Kiskunhalasi Alapfokú
Művészeti Iskola
k.) Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28., hrsz.:2385/4
19. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
20. Vagyon feletti rendelkezés:
•
•

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

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

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve
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jogviszony megjelölése:

hatálya alá tartozó jogviszony

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. július 31-én törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete 2013. április 25-én kelt 127/2013 Kth.sz. egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete 225/2013. Kth. sz
határozatával hagyta jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető,
Mészáros Ágnes Intézményi referens,
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 13:43:29

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Bernáth Lajos Kollégium konyhájának üzemeltetése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztést valamennyien most kapták meg nyomtatásban. Akinek nem volt ideje ennek a
részletesebb tanulmányozására, annak néhány szóban szeretné felvezetni a történetet.
A Bernáth Lajos Kollégiumban működő konyha üzemeltetését emlékezete szerint 1997. óta a
SA-NO-TI Kft. végzi. Ez az üzemeltetési szerződés több alkalommal módosításra került.
Biztosan vannak olyanok is, akik erre emlékeznek. Az előző képviselő-testületi ülésüket
követően kapták meg azt a levelet, amelyben a SA-NO-TI Kft. ezt a szerződést meg kívánja
szüntetni, méghozzá július 31-gyel. Rendkívül rövid volt az idő, ami alatt egy egészséges és az
önkormányzat számára a lehető legjobb megoldást próbáltak elérni. Az elmúlt 2-3 hétben meg
sem tudja mondani hány alkalommal történtek különböző tárgyalások, helyszíni
megtekintések, felmérések.
A tegnapi nappal jött létre az az először elvi egyezség, amit a mellékelt jegyzőkönyvben
találnak a képviselők. Részleteiben tudomása szerint a mai nappal már szerződéskötés is
történt a vállalkozások részéről.

17

A konstrukció lényege a következő, amit ismertetne: A SA-NO-TI Kft szerződése 2014.
december végéig hatályos. Ezt kívánja megszüntetni a Kft. Megszűnés esetén az önkormányzat
élhetne egy újabb versenylehetőség kiírásával. Egy éves időtartamra is egy versen kiírása
megközelíti a közbeszerzési értékhatárt, ami alapján már nyílt versenytárgyalást kell kiírni.
Egy nyílt versenytárgyalás lebonyolítása legalább 1, de inkább 2-3 hónapba telik. Ha az
önkormányzat ezzel élni kívánna, akkor nyilvánvaló, hogy a szeptember 1-jétől induló
tanévben az első hónapokban a gyermekétkeztetést rendkívüli nehézségekkel lehetne csak
megoldani, vagy fél tőle, hogy nehezen tudnának olyan helyzetet teremteni, amikor ott a
helyszínen kiszolgálást lehetne végezni. A lényeg az, hogy ezt a helyzetet mindenképp célszerű
volt elkerülni. Megoldásnak látszott az, hogy a vállalkozás a jelenlegi jogosítványaival, a
jelenlegi szerződéses kereteken belül magát a szerződést átadja egy másik vállalkozás
számára. Kiskunhalasi vállalkozókat hívtak meg a Polgármesteri Hivatalba ezzel
kapcsolatban, természetesen abszolút nyíltan eléjük terjesztve ezt a kérdést, hogy aki részt
kíván venni, illetve meg tud birkózni ennek a pénzügyi kérdéseivel; akkor természetesen
nagyon szívesen fogadják az ajánlatát. Ebben a műfajban járatos, rendkívüli tapasztalatokkal
rendelkező vállalkozások közül mindössze egyetlen vállalkozás, a Csipke Hotel Kft. részéről
történt ismételt megkeresés. A Kft. az elmúlt napokban, másfél hétben a SA-NO-TI Kft.
jelenlévő ügyvezetőjével megállapodást kötött. A megállapodás első lépése a tegnap délelőtt
felvett jegyzőkönyv, ahogy itt olvashatják. A két vállalkozás közötti megállapodás azt rögzíti,
ami az önkormányzat szempontjából véleménye szerint teljesen érdektelen, hogy milyen
pénzügyi feltételekkel történik, a lényeg az, hogy az önkormányzat számára változatlan
feltételekkel történik a gyermekétkeztetés végrehajtása. Az önkormányzat részéről egyetlen
fillér hozzájárulás, vagy változtatás nem szükséges. Az önkormányzat részéről ezt az ügyletet
lényegében célszerű jóváhagyni. Bízik benne, hogy ezzel a döntéssel jóvá is fogják hagyni.
Keletkezett egy olyan állapot, amiben a belépő vállalkozó számára nem feltétlenül volt
szükséges valamennyi eszköz igénybevétele. Éppen ezért az önkormányzati konyhák, tehát a
Lomb utcai, illetve a Bóbita Óvodában működő konyha számára célszerűnek látszott eszközök
vásárlása. Ahogy említette, a hivatal, a KIGSZ, illetve étkeztetési szakemberek részéről
helyszíni bejárás is volt. Szemrevételezték az ott található eszközöket, s abban tudtak egyelőre
megállapodni, hogy legfeljebb 2 millió Ft értékben történik vásárlás. A tegnapi nappal
függőben maradtak ennek a belső konkrét tételei. Pillanatnyilag azt kell mondania, hogy a
választék is bővült. Nagyon bízik benne, s ehhez a készség is megvan, hogy a következő kb. 1
hétben nemcsak a vásárlás, hanem az eszközök átszállítása és beszerelése is meg fog történni
annak érdekében, hogy a Lomb utcai és a Bóbita Óvodában a szeptemberi kezdés, illetve azt
megelőzően is zökkenőmentes legyen. Ezt tartalmazza maga az előterjesztés, illetve a
határozati javaslat. Javasolja a képviselő-testület számára, hogy ebben a formában fogadják
el. Amennyiben ez nem történik meg, mégegyszer mondja, hogy rendkívül rövid idő van, s ez
alatt fél tőle, hogy más módszerrel nem tudják elindítani a szeptemberi étkeztetést.
Mégegyszer hangsúlyozza, hogy az önkormányzat számára ez a lehetőség semmilyen szűkítő
körülményt nem tartalmaz. Lényegében ezzel a vásárlási lehetőséggel a pótlásra szoruló
eszközök cseréjét tudják elvégezni. 2014. decemberéig kötik magukat ehhez a szerződéshez.
Azt követően az önkormányzat egyébként is újabb verseny meghirdetésével újabb szolgáltató
kiválasztására szorult volna.
Kérdések 13:51:13
Nagy Róbert képviselő:
Mi az oka annak, hogy a bérlő visszamondta ezt a bérleti szerződést?
Tudva lévő, hogy Kiskunhalas szerte talán a legjobb minőségű étkeztetést végezték mindenki
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megelégedésére. Úgy tudja, hogy egy hosszan elhúzódó elszámolási vita is volt a hivatal és a
bérlő között, ami tulajdonképpen ide vezetett, hogy a bérleti szerződés felmondásra került.
Erről szeretne bővebb tájékoztatást.
Gyovai István polgármester:
Megpróbálja a maga részéről megfogalmazni, de Ügyvezető úr ha úgy gondolja, nyugodtan
egészítse ki a válaszát.
Valóban, a szerződést megszüntetését kezdeményező levélben több utalás volt arra, hogy az
önkormányzat részéről a pénzügyi elszámolásokkal esetleges problémák voltak. Ennek okán
történt a levél megfogalmazása. Kétségtelen, s ezt valamennyien tudják, hogy valamennyi
szolgáltató részére a normatív támogatás mértéke meglehetősen alacsony. Ezt más konyhák
részéről is jelezték. Nyilván más önkormányzat nevében nem tud nyilatkozni, s nem is az ő
dolga, de véleménye szerint szerte az országban hasonló helyzet van.
A vállalkozás részéről kétségtelen, hogy bizonyos pénzügyi okik megfogalmazásra kerültek.
Amikor a levél érkeztét követően az első személyes megbeszélésükre sor került, akkor
Ügyvezető úr rögzítette a következő két mondatot, ami ha nem így volt, akkor kéri kijavítani:
„Ez a vállalkozás nem veszteséges, nem ezért kívánják felmondani. Azzal együtt, hogy
kétségtelen, az önkormányzat fizetései nem mindig időben történtek, de az önkormányzat
fizetései garantáltan megtörténtek.” Az Ügyvezető úr néhány alkalommal rögzítette, hogy
számára még mindig a legbiztosabb piac az önkormányzati, mert ha késve is, de innen
biztosan megkapja a pénzét. Lényegében más vállalkozások indításával és kényszerével
indokolta a személyes beszélgetés alkalmával már ennek a szerződésnek a felmondását.
Kéri Ügyvezető urat, ha úgy gondolja, egészítse ezt ki.
Lényegében ezek hangzottak el a megbeszéléseken.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1510
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:54:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
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66,67%
0,00%
0,00%

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

10

100.00%

66,67%

0
5

0,00%
33,33%
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100.00%

226/2013. Kth.
A Bernáth Lajos Kollégium konyhájának üzemeltetése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Önkormányzat és a SANO-TI Kft. között 1997. július 15. napján létrejött a Bernáth Lajos Kollégium konyha
üzemeltetésére, és étkeztetési tevékenységre létrejött szerződésnek a Csipke Hotel Kft.
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.) mint jogutód számára, változatlan
feltételekkel történő átadásához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított szerződés aláírására.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete számára, hogy a SA-NO-TI Kft-től legfeljebb 2
millió forint értékben eszközöket vásároljon a Lomb utcai konyha elavult eszközeinek
cseréjéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
SA-NO-TI Kft. Bajza u. 1/A.
Csipke Hotel Kft. Semmelweis tér 16.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Ezzel lehetővé tették azt, hogy a gyermekétkeztetés a Bernáth Lajos Kollégium konyhájában
továbbra is zökkenőmentesen folyjon.
5 Új napirendi pont 13:54:53
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Bóbita Óvoda, valamint a Napsugár Óvodák alapító okiratainak
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kristóf Andrea aljegyző:
Az új változat kiosztására adatpontosítás miatt került sor. A fő ok, ami miatt újra módosítani
kell a két óvoda alapító okiratát, hogy a június 27-én elfogadott határozatot a Magyar
Államkincstár nem tudta bejegyezni, tekintettel arra, hogy az országban több Napsugár és
Bóbita Óvoda létezik, s ezért a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI
rendelet alapján egyedi nevet kell neki adni. Így javasolják, hogy a kiskunhalasi megjelölés
kerüljön a Bóbita és a Napsugár megnevezés elé. Így már talán megtörténik a bejegyzés.
Gyovai István polgármester:
Ismét egy állami nyilvántartási rendszer problémái miatt kénytelenek intézményneveket
változtatni. Bízik benne, hogy eleget fognak ennek tenni.
Kérdések 13:56:31
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1511
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:56:46
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott

0

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

5

33,33%

15

100.00%

227/2013. Kth.
A Napsugár Óvodák alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda alapító okiratát módosító okiratot
az alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okiratot módosító okirat
A Napsugár Óvoda Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június
27-én 196/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Kormányrendelet 5.§ (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okiratban az Intézmény neve pont a következők szerint változik:
Intézmény neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
2. Az alapító okiratban Rövid neve pont a következők szerint változik:
Rövid neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
3. Az alapító okiratban a Feladat ellátási helyei pont a következőképpen módosul:
Feladat ellátási helyei:
Székhelye: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Tagintézményei:
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Átlós u.21.
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.
Telephelye: nincs
4. Az alapító okiratban az Engedélyezett férőhelyek száma pont az alábbiak szerint módosul:
Engedélyezett férőhelyek száma:
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvodája
76 óvodai férőhely (24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája
48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája
66 óvodai férőhely (2 db 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba)
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája
51 óvodai férőhely (25 és 26 fős csoportszoba)
ZÁRADÉK:
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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
227/2013. Kth sz. határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. július 24.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady E. u. 4.
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

228/2013. Kth.
A Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda alapító okiratát módosító okiratot az
alábbiak szerint fogadja el:
Alapító okiratot módosító okirat
A Bóbita Óvoda Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 27én 197/2013.Kth. sz határozatával kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okiratban az Intézmény neve pont a következők szerint változik:
Intézmény neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
2. Az alapító okiratban Rövid neve pont a következők szerint változik:
Rövid neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
3. Az alapító okiratban a Feladat ellátási helyei pont a következőképpen módosul:
Feladat ellátási helyei:
Székhely: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Tagintézménye: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
Telephelye: nincs
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4. Az alapító okiratban az Engedélyezett férőhelyek száma pont az alábbiak szerint módosul:
Engedélyezett férőhelyek száma:
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda: 318 óvodai férőhely
(4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája: 87 óvodai férőhely
(3 db 29 fős csoportszoba)
5. Az alapító okiratban az alaptevékenységei pont a következőképpen módosul:
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
z hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
z beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy 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
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
228/2013. Kth. sz. határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. július 24.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kuruc vitézek tere 17.
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

229/2013. Kth.
Napsugár Óvoda alapító okiratának elfogadása
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Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 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:

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
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:
- 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
- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek
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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, 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
22. Feladat ellátási helyei:
Székhelye: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Tagintézményei:
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u.16.
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Átlós u.21.
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.
Telephelye: nincs
23. Engedélyezett férőhelyek száma:
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Tagóvodája
76 óvodai férőhely (24 és 2 db 26 fős csoportszoba)
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Tagóvodája
48 óvodai férőhely (2 db 24 fős csoportszoba)
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Tagóvodája
66 óvodai férőhely (2 db 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba)
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 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. Feladat ellátási 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
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a vonatkozó jogszabályok, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. Az óvoda a rendelkezésre
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
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 Óvoda 2013. június 27-én kelt 196/2013 Kth. sz.
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2013. Kth. sz.
határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. július 24.
Gyovai István
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady E. u. 4.
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

230/2013. Kth.
A Bóbita Óvoda alapító okiratának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 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
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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:

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
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.
541565
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, 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:
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
z hallásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
z beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy 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
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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. Feladat ellátási helyei:
Székhely: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Tagintézménye:
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
Telephelye: nincs
23. Engedélyezett férőhelyek száma:
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
318 óvodai férőhely (4 db 20, 4 db 22 és 6 db 25 fős csoportszoba)
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely (3 db 29 fős csoportszoba)
24. Feladat ellátási 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 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.
28. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony,
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
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lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bóbita Óvoda 2013. június 27-én kelt 197/2013 Kth. sz.
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 230/2013. Kth. sz
határozatával hagyta jóvá.
Kiskunhalas, 2013. július 24.
Gyovai István
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kuruc vitézek tere 17.
Mészáros Ágnes intézményi referens és általa:
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6 Új napirendi pont 13:56:52

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: „A HÍD-II. Program bevezetése a Vári Szabó István Szakképző Iskolában”
véleményezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 13:57:13
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1512
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
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Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:57:24
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

231/2013. Kth.
„A HÍD-II. Program bevezetése a Vári Szabó István Szakképző Iskolában” véleményezése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kiskunhalasi Vári Szabó István
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a 2013/2014-es tanévtől tervezett HÍD II
program bevezetését szükségesnek tartja és támogatja, azt a jelenlegi jogi szabályozás szerint
jogszerűnek tartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető általa:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
7 Új napirendi pont 13:57:30

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával
kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Kérdések 13:57:48
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1513
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 13:58:03
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

232/2013. Kth.
A Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési
eljárás véleményezési szakaszának lezárása
Határozat
A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítási
eljárás véleményezési szakaszában beérkezett írásos vélemények megismerését követően
megállapítja, hogy az írásos vélemények között nincs ellentmondás, azaz nincs szükség
egyeztető tárgyalás kezdeményezésére, az írásos vélemények elfogadására tekintettel
indokolásra nincs szükség.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a Helyi
Építési Szabályzat-módosítás tervezetét a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (1)
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bekezdésében foglaltakkal összhangban küldje meg végső szakmai véleményezésre az Állami
Főépítésznek.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész általa: tervező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
8 Új napirendi pont 13:58:10

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Állami tulajdonú ingatlanok igénylése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Annyival egészítené ki, hogy rendkívül sok tárgyalás történt ebben az ügyben. Most már a
második, vagy harmadik módosított változata is elkészült az előterjesztésnek, ennek ellenére
az eredeti határozati javaslat szerepel előttük. Lesz még ezzel kapcsolatban dolga a képviselőtestületnek. A fedeles lovardával kapcsolatban az önkormányzat igénye –annak idején maga is
aláírta azokat a kezdeményezéseket - úgy történt beadásra, hogy a fedeles lovardát, illetve az
ahhoz tartozó ingatlanrészt kérik önkormányzati tulajdonba. A Parlament döntése viszont
arra a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik, amelyen rajta található az őrzött szállás, illetve
a kiegészítő létesítmények is. A Parlament döntése, illetve a törvény előírása alapján a
felajánlott ingatlant kell, vagy célszerű az önkormányzatnak elfogadni, erre vonatkozik a
határozati javaslat. Várhatóan a következő hónapokban a használati megosztással, esetleg
tulajdoni megosztással kapcsolatban biztos benne, hogy a képviselő-testület ismét döntési
helyzetben lesz majd.
Kérdések 13:59:54
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1514
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
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Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 14:00:09
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

233/2013. Kth.
Állami tulajdonú ingatlanok igénylése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CXVIII.
törvény rendelkezései alapján a törvény 1. mellékletében szereplő Kiskunhalas
belterület 1815/42 hrsz, Kiskunhalas belterület 1815/42 hrsz és Kiskunhalas belterület
630/5 hrsz állami tulajdonú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadát tulajdonába kívánja
venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonjog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az Önkormányzat
nevében megkösse.
2. A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 630/5 hrsz alatti ingatlan
tulajdonba vételi eljárásával párhuzamosan folytasson tárgyalásokat a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitánysággal és az MNV Zrt.-vel annak érdekében, hogy az
ingatlan megosztását követően az őrzött szállóként üzemeltetett ingatlanrészben a
Rendőr-főkapitányság jelenlegi tevékenysége zavartalanul tovább folytatódhasson.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Tóth Péter főépítész általa:
MNV Zrt.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
9 Új napirendi pont 14:00:18

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Ingatlan tulajdonváltásához történő hozzájárulás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 14:00:27
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1515
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 14:00:37
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
0
1

90,00%
0,00%
10,00%

60,00%
0,00%
6,67%

10

100.00%

66,67%

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

234/2013. Kth.
Ingatlan tulajdonosváltásához történő hozzájárulás
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Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kiskunhalasi 40889 hrsz alatti ingatlanból Harmath
Rozália (Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40889.) ajándékozó tulajdonát képező 2797/10898
részilletőségre vonatkozóan Radics Ágnes Beatrix (Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40319)
tulajdonjoga ajándékozás jogcímen, az Önkormányzat javára 80.000.- Ft erejéig bejegyzett
jelzálogjog és az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett bejegyzésre
kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Dr. Horváth Róbert jogi képv., Kossuth u. 24.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 14:00:48

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Ipari Parkban lévő 6023/19 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A testületi tagok asztalára egy kiegészítést tettek, amiben ennek az eseménynek a lényegét
próbálta összefoglalni a szervező, illetve egy térképkivonat is mellékerült.
Kérdések 14:01:14
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1516
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila............................................Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián............................ Igen
Aradszky Lászlóné......................... Igen
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Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 14:01:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

235/2013. Kth.
Az Ipari Parkban lévő 6023/19 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Halasi Városgazda Zrt. a 6023/16 hrsz alatti ingatlant
a 2013. augusztus 01-től augusztus 23-ig terjedő időszakra, AIR FESTIVAL megnevezésű
rendezvény céljából bérbe adja Pintér Gábor Levente rendezvényszervező részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15. általa: bérlő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
11 Új napirendi pont 14:01:34

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Vízmű Klub értékbecslése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Gyovai István polgármester:
Korábban meghatározott lépésekben folyik a folyamat. Ennek a következő stációja az
értékbecslés jóváhagyása a testület részéről.
Kérdések 14:01:53
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ezt is igyekezett elolvasni. Az előző előterjesztést azért nem, mert az a melléklet nincsen
benne, amit számon kért rajta Polgármester úr, hogy miért nem olvasta el.
Gyovai István polgármester:
A mai nappal levetette.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Mindegy is, a lényeg az, hogy 8.450.000 Ft az értékbecsült ár a Vízmű Klubnál. Bizonyára
járt előttük, de nem teljesen emlékszik, hogy is volt a Halasvíz Kft.-vel való pénz ide, pénz oda
történet. Mégis itt fele akkora összegről beszélnek. A múltkor azon igyekeztek, hogy minél
több pénzt hozzon a történet, most pedig 4 millió Ft-ot csak úgy elengednek. Mi az oka ennek?
Gyovai István polgármester:
Ez a folyamat jóval korábban indult, mint az előző testületi ülésen rögzített Halasvíz Kft.-s
folyamat.
Tóth Péter főépítész:
A Halasvíz Kft.-től érkezett egy jelzés jó pár hónappal ezelőtt, amiben azt jelezték, hogy
4.500.000 Ft-ért szeretnék nekik eladni a Vízmű Klubot. Értékbecslést mindenképp kell
készíttetni egy ilyen ingatlan adás-vétel kapcsán. Annak idején úgy döntött a képviselőtestület, amikor gyakorlatilag elfogadta a Vízmű Klubot, hogy azon az áron, amit tőlük
kérnek, legfeljebb azon az áron veszik meg. Valamilyen szinten formálissá vált, hogy az
értékbecslés idekerült, de a vagyonrendeletük szerint ezt nem kerülhették meg. Az értékbecslés
magasabb árról szól. Nyilván, ha a Halasvíz Kft. ezt korábban tudja, akkor magasabb árat
kérnek érte. Ennyit kértek, ennyit adnak. Gyakorlatilag ennyi a történet.
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1517
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen

Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Nagy Péter .................................... Távol
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Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 14:03:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

236/2013. Kth.
A Vízmű Klub értékbecslése
Határozat
A Képviselő-testület a Kiskunhalas, 2524/6 hrsz alatti ingatlanon álló, megvételre felajánlott
Vízmű Klub épületének vételárát 4.500.000.- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a 97/2013. Kth. határozatának a vételár tényleges összegének
meghatározására vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. fsz. 15.
Halasvíz Kft, Kőrösi út 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Most már a nyomtatásban a testületi tagok előtt lévő előterjesztések következnek.
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12 Új napirendi pont 14:04:04
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Haditechnikai kiállítóhely tulajdonjogának megszerzése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A történet ott kezdődött, hogy a tavalyi évben a Hadtörténeti Múzeum illetékesei
megtekintették ezt a kiállítóhelyet, s akkor a jegyzőkönyv felvételét követően írták meg nekik
levélben, hogyha szeretnék, akkor kezdeményezhetik ennek a kiállítóhelynek a vagyonkezelői
jogának térítésmentes megszerzését. Ennek megfelelően született erről képviselő-testületi
határozat, amelyben a vagyonkezelői jog térítésmentes megszerzését kezdeményezték.
A napokban érkezett a levél, ami hétfőn jutott el a hivatalba, ezért került csak osztósként az
előterjesztés a képviselő-testület elé, amelyben tájékoztatják őket, hogy vezetőváltás történt, s
felderítették, hogy mégsem vagyonkezelői, hanem tulajdonjog váltásról lehet csak szó. Ennek
megfelelően kérték, hogy javítsák ki a testületi határozatot, s a tulajdonjogát kérjék
megszerezni ennek a haditechnikai kiállítóhelynek. Ami az előterjesztésben szerepel, a maga
fizikai valóságában, a Felsővárosi Általános Iskola melletti Gábor Áron kőszobor és a 4 mmes ágyú.
Gyovai István polgármester:
Ha ezt az előterjesztés, illetve határozati javaslatot elfogadják, akkor nagy eséllyel
elmondhatják, hogy lesz egy saját ágyújuk. Meg tudják védeni magukat.
Kérdések 14:05:58
Nagy Róbert képviselő:
Ahogy az előterjesztési is tartalmazza, a Felsővárosi Általános Iskola és a Kiskunhalasi
Honvéd Kulturális Egyesület gondozására van bízva ez a terület az ágyúval együtt. Szeretné,
ha ez a tulajdonátruházásnál is belekerülne mindenképp. Azt is szeretné, ha képviselőtársai
nem a Városgazda Zrt.-t bombáznák azzal, hogy az ágyú és környezete elhanyagolt, nincsen
rendben tartva, s őket kérnék fel a rendben tartására, hanem forduljanak az illetékeshez.
Gyovai István polgármester:
Ha a Képviselő úr a Városgazda Zrt.-t képviseli a jelenlegi ülésen, akkor eltévesztette a címet.
Jelenleg képviselőként tartózkodik ebben a helyiségben. Kéri, hogy az önkormányzat érdekeit
próbálja meg érvényesíteni. Ha a tulajdonban adó Honvédelmi Minisztérium részéről ez a
megállapodás létrejön, véleménye szerint nem érdekli őket, hogy ki fogja a környezetet
rendben tartani. Ezt a kérdést nem tudják teljesíteni, hogy ebbe a szerződésbe beleillesztik.
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1518
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 14:07:30
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

237/2013. Kth.
Haditechnikai kiállítóhely tulajdonjogának megszerzése
Határozat
A Képviselő-testület a 137/2011.(HÉ61) HM utasítás alapján kezdeményezi a kiskunhalasi
Gábor Áron emlékmű és az ott található 1942M 45 mm-es páncéltörő ágyú (gyári szám 2314)
tulajdonjogának térítésmentes átvételét. Az átvett állami vagyon felhasználási célja a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme. A
Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, egyben felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a tulajdonjog megszerzése érdekében a Honvédelmi Minisztérium
Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztályánál járjon el, a szükséges dokumentumokat,
megállapodásokat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész általa:
Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztálya
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
13 Új napirendi pont 14:07:40

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 2013. éves Tanyafejlesztési Program pályázat (TP-1-2013) beadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Gyorsan elmondaná ő is, hogy miről szól az előterjesztés, mert ezt is most kapták kézbe a
képviselők. A tavalyi évben is adtak be vontatott munkagépre ennek a pályázatnak a keretén
belül pályázatot. Akkor nyertek vele. Az idei évben is ugyanez a kiírás most június hónapban
egy rendelet által meghirdetésre került. Több gondolat volt, hogy mi lenne az, amire érdemes
lenne pályázniuk. Ez a terv, ami most a képviselők asztalán van, arról szól, hogy csináljanak
egy helyi védjegyet, ami a helyi termelőket jelölné. Ennek a védjegynek a bejegyzéséről,
kommunikációjáról, egy honlapról, ennek a bevezetéséről szól. A működtetését a
későbbiekben a Gazdakörre bíznák, akik telefonos egyeztetés alapján vállalnák.
Kérdések 14:09:00
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Néhány évvel ezelőtt Lukács László alpolgármester kezdeményezésére elkészült egy helyi
termék embléma, egy bizottság is felállt, díjazva is voltak, de az valamilyen oknál fogva
megrekedt.
Ez nem a Városmenedzser Kft.-vel függ össze. Arról tájékozódott-e Fülöp Róbert
alpolgármester? A Gazdakörben nincs benne minden gazda, nem is biztos, hogy a legjobb
helyen van az ott. Hogyan gondolja megvalósítani? 5 millió Ft-ról beszélnek, az
önkormányzat előteremt ennyit. Milyen termékekre gondol? Mondja azért, mert volt ennek egy
elődje, ami sajnos –ő is azt mondja, hogy helyes volt- talán csak másfél évet élt meg.
Halász Balázs képviselő:
Az előterjesztés közepén az olvasható, hogy az előző kiírásban Kiskunmajsa pályázott hasonló
témában sikeresen. Náluk a Helyi Termék Kiskunmajsa védjegy működik. Ez elírás?
Fülöp Róbert alpolgármester:
Az előző kezdeményezéssel nem foglalkozott. Elég rövid az idő, hogy keretet adjanak ennek a
pályázatnak. A napokban nézte, s a pályázati források jelentős része már le van kötve. Nekik
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is napokon belül be kell adniuk valamilyen formában a pályázatukat. Kifejezetten arról szól ez
a pályázat, hogy a tanyás régiókat kellene segíteni. Alapvetően mezőgazdasági termékekről,
vagy ahhoz köthető termékekről szólna. Aki helyben dolgozza fel, állítja elő, azok piacra
jutását segítenék ezzel a védjeggyel. Hogy miért a Gazdakör? Véleménye szerint valakihez
kötni kell ezt a feladatot. Nem hiszi, hogy találnának erre alkalmasabbat. Ha van ötlet, még
nincs kiforrva, a rendszer kialakításakor lehet tárgyalási alapként kezelni, be lehet vonni
másokat abba, hogyan és miként kerüljön a megfelelő helyekre ennek a védjegynek a
használata.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1519
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila............................................Távol
Váradi Krisztián............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Pajor Kálmán................................ Igen
Máté Lajos...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.júl.:24 14:11:57
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
0
0

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

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

Szavazott

10

100.00%

66,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
5

0,00%
33,33%

15

100.00%

238/2013. Kth.
A 2013-as évi Tanyafejlesztési Program pályázat (TP-1-2013) beadása
Határozat
1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Vidékfejlesztési
Minisztérium Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás
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térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt támogatásra pályázat beadását. Pályázat
célja a helyi tanyai termékek védjegyrendszerének bevezetése, fejlesztése.
2.) A pályázat önerejét, finanszírozásához szükséges likviditást a Képviselő-testület a 2014.
évi költségvetésben biztosítja.
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
a jelen határozatban foglalt célokkal megegyező, a pályázati dokumentációhoz csatolandó
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja. Mindenkinek kellemes, napos szabadságot kíván és reméli, hogy
legközelebb szeptemberben találkoznak ismét testületi ülésen.
Ülés befejezése 14:12:29
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Máté Lajos :)

(:Vili Gábor:)
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