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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Testületi névsor: 
 
 Képviselő Voks Frakció 
 
1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület 

Frakció 
2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ Frakció 
3. Dózsa Tamás Károly 1 Független 
4. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció 
5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció 
6.  
7.  
8. Jekő Attila 1 MSZP 
9 Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció 
10. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció 
11.  
12. Nagy Róbert 1 Független 
13. Pajor Kálmán 1 FIDESZ Frakció 
14.  
15. Vili Gábor 1 Jövőnk Halas Egyesület 

Frakció 
 
 (11 fő 73,33 % ) 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
1. Halász Balázs 1 Független 
2. Hunyadi Péter 1 FIDESZ Frakció 
3. Váradi Krisztián 1 Demokratikus Koalíció 
4. Nagy Péter 1 Független 
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 (4 fő 26,66 %) 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kristóf Andrea aljegyző 
László Mária   pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
Baics Tamás  környezetvédelmi referens 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető 
Tóth Péter főépítész 
Weiszhaupt János   Közösségi Busz Kft. ügyvezetője 
 
Gyovai István polgármester:  
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 11 
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Többen a nyári elfoglaltságaik miatt nem tudtak 
megjelenni.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dózsa Tamás Károly és Jekő Attila képviselőket. 
 
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy 10. 
napirendi pontként javasolja felvenni a "Az IRH-528 forgalmi rendszámú Citroen Jumpy 
típusú személygépkocsi értékesítése és a KCE-111 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú 
személygépkocsi beszerzése" című osztós előterjesztést. 
 

 No: 1524  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:22:11 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
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Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

 Napirend tárgya: 
 

Napirend előadója: 

1. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtása 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

2. A helyi buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

3. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés 
felmondása 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

4. A Halasi Csipke Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

5. A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 

Gyovai István  
polgármester 
 

6. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött 
megállapodás módosítása  
 

Gyovai István  
polgármester 
 

7. A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

8. A HTKT SZSZK Fogyatékos személyek Ápoló-gondozó Otthona 
ideiglenes elhelyezése 

Gyovai István  
polgármester 
 

9. Elővásárlási jogról való lemondás 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

10. Az IRH-528 forgalmi rendszámú Citoren  Jumpy típusú 
személygépkocsi értékesítése és a KCE-111 forgalmi rendszámú 
Suzuki Ignis típusú személygépkocsi beszerzése 
 

Gyovai István  
polgármester 
 

 
1 Új napirendi pont 13:22:21  

 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 
Napirend tárgya: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. 
évi kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Kérdések 13:22:37  
 

Hozzászólások  
 
 
Gyovai István polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 

 No: 1525  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:22:51 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
241/2013. Kth. 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 
39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti 
tartalék előirányzat, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásra.  
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások 
megkötésére. 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

2 Új napirendi pont 13:22:58  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A helyi buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Gyovai István polgármester:  
 
Engedjék meg, hogy bemutassa ifjú környezetvédelmi referensüket, Baics Tamás urat, aki a 
nyár folyamán távozó környezetvédelmi referens helyébe lépett. Ettől kezdve kéri, hogy 
ezekkel a kérdésekkel, problémákkal a képviselők, illetve valamennyi érintett Baics Tamást 
keresse. Biztos benne, hogy készséggel áll rendelkezésre. 
Ez lényegében hasonló egy 0,5-1 évvel ezelőtt végrehajtott változtatáshoz. Ha a képviselő-
testület emlékszik rá, a Szarvas Kft.-vel kezdték azt az együttműködési folyamatot, ami 4-5 
évvel ezelőtt köttetett első alkalommal. Ennek keretében zajlik Kiskunhalas városában a 
buszos tömegközlekedés. A rendszer működésének lényege az önkormányzat szempontjából, 
hogy az önkormányzat által rögzített útvonalakon, illetve az általa elfogadott menetrend 
szerint közlekednek azok a buszjáratok, amelyeknek a fenntartása az önkormányzat számára 
költségmentes. Körülbelül 1 évvel ezelőtt a Szarvas Kft. átalakulása kapcsán a képviselő-
testület már hozott egy hasonló döntést, miszerint a korábbi tevékenységét egy újabb 
vállalkozás számára adja át. Ennek az átalakulási folyamatnak a következő lépése az, ami 
pillanatnyilag előttük áll. Továbbra is változatlan feltételekkel egy újabb társaság, lényegében 
az átalakuló társaság végzi tovább ezt a szolgáltatást.  
 

Kérdések 13:25:36  
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Ha jól emlékszik, ezt a szolgáltatást közbeszereztették. Nem probléma-e, hogy csak így 
átpasszolja egyik cég a másiknak?  
Mi az indoka annak, hogy ez már a harmadik szolgáltató ugyanarra a szolgáltatásra? 
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Gyovai István polgármester:  
 
Valóban közbeszereztették. A törvény általi kötelezettségük az, hogy ez év szeptemberében 
ismét közbeszerzési eljárással hirdessék meg ezt a szolgáltatási tevékenységet, ami 
nyilvánvalóan a képviselő-testület előtt fog szerepelni. Addig a törvény lehetőséget ad a 
szolgáltatás folyamatossága érdekében egy ilyenfajta megoldásra. Említette, hogy egy évvel 
korábban ebben a fázisban voltak. Akkor már ez a törvény lehetővé tette –biztosan utal is rá 
az előterjesztés- ugyanezt az átalakulást. Éppen ezért próbálnak vele élni, különösen most, 
szeptembert megelőzően, hogy az iskolások és valamennyi lakos továbbra is a megszokott 
módon tudja használni a közlekedésnek ezt a módját.  
Szeretné felkérni a cég képviselőjét, aki nem első alkalommal van jelen a testületi ülésükön, 
hogy a cég szempontjából fogalmazza meg a választ, mivel ő nehezen tudná.  
 
Weiszhaupt János Közösségi Busz Kft. ügyvezetője: 
 
Az a probléma, mint ahogy a Polgármester úr is említette, hogy az önkormányzattal nem azt a 
finanszírozási formát választották, amit a Volán társaságok választanak, hogy az 
önkormányzat is ad egy kis részt, a többit pedig normatív támogatásként adja a Magyar 
Kormány. Ők fogyasztói árkiegészítést választottak, így ez nem kerül az önkormányzatnak 
pénzébe. Budapesti székhelyű cég voltak. Elkezdett a NAV egy bizonyos vizsgálatot. A mai 
napig nem tájékoztatták őket arról, hogy áll a vizsgálat. Jogában áll mindig 90 napig 
meghosszabbítani ezt, s addig fel van függesztve a fogyasztói árkiegészítés folyósítása. 
Tízmilliókról van szó ennyi idő alatt. Visszajönnek Bács-Kiskun megyébe, mert a budapesti 
NAV-ot annyira nem érdekli, hogy van-e helyi közlekedés, vagy nincs. Az itteni NAV-nak 
mégiscsak érdeke, hogy a helyi cégek működőképesek legyenek. Ezért csinálták a Halas Busz 
Kft.-t. Kiskőrösön már így működnek és minden további nélkül folyósítják az eladott bérletek 
után járó árkiegészítést.  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Az előző alkalommal azért volt szükséges hasonló lépés elfogadása a képviselő-testület 
részéről, mert a cég akkor még úgy gondolta, hogy Budapesten nyit telephelyet, s ott kezdi 
meg új külsővel, elnevezéssel a működését, mint ahogy a módosítás szövegéből is látszik. Ez 
meg is történt, Budapestre helyezték át a központjukat. Az elmúlt egy év alapján az 
elhangzottak és a közösségi közlekedés különböző jogszabálymódosításai kapcsán is 
célszerűnek látszott, ha visszajön a cég Bács-Kiskun megyébe, s a halasi tevékenységet egy 
kiskunhalasi székhelyű cég látja el. 
 

Hozzászólások  
 
Gyovai István polgármester:  
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát.  
 

 No: 1526  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Tart. 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
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Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:30:26 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 10 90,91% 66,66% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 1 9,09% 6,67% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
242/2013. Kth. 
A helyi buszközlekedési Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
 

H a t á r o z a t  
1. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halas 

Busz Kft. jogutódként a Közösségi Busz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. helyébe 
lépjen a személyszállítási közszolgáltatás ellátásában. 

2. Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Törvény) 
felhatalmazása alapján jóváhagyólag elfogadja a helyi menetrend szerinti 
buszközlekedés folyamatosságának biztosítása érdekében, a Közösségi Busz Kft.-vel 
kötött „Közszolgáltatási Szerződés” módosítását. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törvény 25. § (1) 
bekezdésének figyelembe vételével felhatalmazza Gyovai István polgármestert a 
„Közszolgáltatási Szerződés” módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
Közösségi Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Halas Busz Kft. Eötvös u. 2. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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3 Új napirendi pont 13:30:36  

 
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 
Napirend tárgya: A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés 
felmondása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 13:30:54  
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Közvetve tartozik hozzá, de mégis hozzátartozik. Két mondatban Polgármester úr elmondaná, 
hogy van-e előrelépés a tárgyalásokon az üzletrész megvásárlása kapcsán, hogy többségi 
tulajdonba kerüljön az önkormányzat? Vagy ezek a nyáron szüneteltek és ősszel indultak 
újra?  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Emlékezete szerint a képviselő-testület kapott 1-2 hónappal ezelőtt egy tájékoztatást ebben az 
ügyben. A kiskunhalasi lerakóban, illetve az itteni szolgáltatói tevékenységben érdekelt 
önkormányzatok képviselői több alkalommal gyűltek össze ebben az ügyben. Egyrészt azért, 
hogy megtárgyalják, hogyan lehet a többségi részesedést megszerezni, ennek a technikáját, 
illetve több alkalommal ültek le a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével, 
különböző képviselőivel ennek a módját, paramétereit megtárgyalni. A cég lehetővé tette azt 
emlékei szerint április-május hónapban, hogy a különböző könyveihez hozzáférjenek. Az 
önkormányzatok által egy társulást kívántak megalapítani, ami itt is volt a testület előtt. A 
társulás megalakítása formálisan egyértelműen akkor történt volna, ha maga a vásárlási 
helyzet egyértelműen létrejött volna. A cég részéről – ez benne volt a tájékoztató anyagban is- 
olyan feltételeket kívántak szabni a többségi rész megvásárlásához, amit sem a megbízott 
könyvvizsgáló, sem a jelenlévő önkormányzati képviselők nem láttak támogathatónak. A 
képviselő testület erről, mint ahogy a többi is, megkapta a tájékoztatást.  
Lényegében ez a lehetőség június végével lezárult. Június végével kellett volna, hogy a 
szolgáltató a többségi rész önkormányzati, vagy állami birtokban lévén beadja a 
kezdeményezését a közszolgáltatási jogosítvány megszerzésére. Mivel ez június végével ez nem 
történt meg, tehát nem került sem önkormányzati, sem állami, sem társulási tulajdonba a cég 
többségi része, ezért ezt a jogosítvány tudomásuk szerint a cég nem tudta beszerezni. Ezért 
van most előttük ez az előterjesztés. A törvény szövege szerint azzal a szolgáltatóval szemben, 
aki nem tudta megszerezni a szolgáltatás végzéséhez szükséges jogosítványt, a vele 
szerződésben álló önkormányzatok felmondást kell, hogy kezdeményezzenek. A helyzet 
pillanatnyilag láthatóan megoldatlan. Ez azt jelenti, hogy jövő év január 1-jétől a törvény 
szövege alapján, a jelenlegi szabályozás szerint nem lesz arra jogosult szolgáltató, aki a 
szolgáltatást végrehajtsa. Elvileg nem lenne szemétgyűjtés.  
Tegnap volt itt egy hulladékkal kapcsolatos társulási ülés, ahol jó néhány polgármester jelen 
volt, illetve hozzáértő szakértők is. Magyarországon egyetlen önkormányzat sincs, aki 
jogosultsággal rendelkező szolgáltatóval érvényes szerződést kötött volna, vagy meg tudná 
hosszabbítani a jelenleg fennálló szerződését. Ennek nyilván oka van. Pillanatnyilag ebben az 
országban tudomásuk szerint nincs egyetlen szolgáltató sem, aki a közszolgáltatási 
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jogosítványt megszerezte volna. Ez nyilván arra utal, hogy a következő hónapokban 
várhatóan a Kormány, illetve a Parlament részéről is újra tárgyalásra kerül a hatályos 
törvény. Mint már sok alkalommal, most is kénytelenek megtenni azt a lépést, amit az aktuális 
szabályozás diktál számukra. Nekik az a kötelességük, hogy felmondják a megállapodást. Ha 
valaki végigolvasta, a határozati javaslatban az áll, hogy felmondják, amennyiben ez év 
végéig nem lesz képes teljesíteni a szolgáltató a törvényi előírásokat. Erre tulajdonképpen 
még van esélye, még lehetséges az, hogy a jogosítványt megszerzi. Ebben a helyzetben 
módosítással, vagy módosítás nélkül továbbviszik ezt a szerződéses állapotot. 
Amennyiben mégsem szerzi meg a szolgáltató a jogosítványait, s nem tudják tovább folytatni 
vele az együttműködést, akkor pedig a korábbi ISPA pályázat kihasználására létrejött, 84 
önkormányzatból álló konzorcium egyetemlegesen felel valamennyi ellátási körzetért. Ez azt 
jelenti, hogy a konzorcium által létrehozott Zrt.-nek pontosan ugyanúgy kell tovább folytatnia 
a szolgáltatási tevékenységet. Tegnap meglehetősen hossza tanácskoztak a jelenlévő 
polgármesterekkel, hogy ez a következő hónapokban vajon hogyan fog megtörténni. 
Lényegében minden azt mondja, hogy komoly törvénymódosítások fognak következni. Bíznak, 
hogy benne, hogy magasabb szinten is valamilyen rendezésre fog ez kerülni. 
Meglehetősen bőven adott választ a kérdésre, bízik benne, hogy kielégítő volt.  
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Azt kérdezné még meg, hogy Polgármester úr lát-e lehetőséget, illetve a tárgyalások 
folytatódnak-e a tulajdonrész megszerzésére? Ha ez nem következik be, akkor elképzelhető, 
hogy olyan cég fogja Halason szolgáltatni ezt a közszolgáltatást, aki nem halasi tulajdonban, 
hanem másik önkormányzat többségi tulajdonában van. Azt gondolja, hogy Halasnak az 
érdekei sérülnek.  
Nagyon sok olyan cég van, ahol ez az átalakulás megtörtént, s az engedélyeztetési eljárások 
elindultak. Szolgáltatnak is már ilyen cégek az ország területén. Az más kérdés, hogy még nem 
kapott engedélyt, de elindult ez a folyamat. 
Lát-e még esélyt arra Polgármester úr, hogy amire létrehozták a társulást, hogy megszerezze 
a tulajdonrészt, még bekövetkezik, vagy a tárgyalások ezen irányba lezárultak? 
 
Gyovai István polgármester:  
 
Volt ennek egy határideje, ez június vége volt. Addig nem tudtak megállapodásra jutni, 
teljesen egyértelmű volt a helyzet. Mégegyszer mondja, hogy a tájékoztatót valamennyi 
képviselő megkapta. A következő hónapokban még elképzelhető ennek az esélye. A 
tulajdonosokkal több alkalommal volt ilyen irányú megbeszélés -hangsúlyozza, hogy a 
tulajdonosokkal kell ez ügyben tárgyalni-, sőt mi több, kb. 2 héttel ezelőtt küldtek levelet, hogy 
egyértelmű írásos helyzet legyen látható. Ebben kérték a céget, hogy nyilatkozzon a 
szándékait, vagy a megváltozott feltételeit illetően. A mai napig nem kaptak erre választ.  
Hangsúlyozza, olyanfajta feltételeket kívántak diktálni, amelyeket az önkormányzatok nem 
vállalhattak fel.  
Olvassák el még egyszer a tájékoztatót, abban viszonylag részletesen leírásra került.  
 

Hozzászólások  
 
Nagy Róbert képviselő: 
 
Azt látja, hogy a határozati javaslat 2. pontja értelmében Kiskunhalas Város Önkormányzata 
kihagy egy olyan lehetőséget, amivel egy egészséges versenyhelyzetet lehetne teremteni, s 
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esetleg a lakosság szolgáltatás iránti terheit lehetne csökkenteni, nem beszélve arról, hogy az 
annak idején megkötött szerződés egy-két dologban nem kellő körültekintéssel lett 
megfogalmazva, ezért elég sok anomália alakult ki például a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
takarításával, a tavaszi és őszi növényzet eltakarításával kapcsolatban. Itt lenne a lehetőség, 
hogy ezt akár új szerződéssel lehetne ezeket a dolgokat finomítani, jobban szabályozni, ami a 
lakosok érdekeit képviselné. Azt gondolja, hogy nem kellene elhamarkodni a 2. pont 
elfogadását, mert erre bármikor lenne lehetőség, amikor esetlen a jelen szolgáltató megszerzi 
a szükséges engedélyeket. Akkor is visszatérhetnek a szerződés kiegészítéssel való folytatására 
akár. Arra biztat mindenkit, hogy a 2. pontot nem szükséges elfogadni. Módosító 
indítványként szerette volna ezt elmondani. 
 
Gyovai István polgármester:  
 
Mielőtt ezzel kapcsolatban komolyabb vita alakulna ki, arra szeretné felhívni a figyelmet, 
hogy 84 önkormányzat hozta létre azt a konzorciumot, amely egy Zrt.-nek adta át az ISPA 
pályázaton megszerzett különböző vagyontárgyak, felépítmények, gépek, berendezések stb. 
tulajdonjogát. Ez a bizonyos Zrt. versenyeztette meg nyílt közbeszerzési eljáráson a 
szolgáltatókat, hogy ki nyerje meg ezt a szolgáltatást. Nem elemzi most azt, távolról sincs az 
ismeretek birtokában, hogy ennek 5 évvel ezelőtt milyen paraméterei voltak. Mindenesetre 
létrejött egy olyan szerződéses rendszer, ami kimondja azt, hogy a szerződések aláírások 
számított 25 éves időtartamra köttetnek a szerződések. Azok részletesen tárgyalják annak a 
végrehajtási szabályait. A pillanatnyi jogszabályok alapján kizárólag felmondással tudnak 
ebből a szerződéses rendszerből szabadulni. A 2. pont mindössze arra vonatkozik, tessék 
elolvasni, hogy amennyiben nem tudja teljesíteni a különböző minősítési, illetve 
közszolgáltatási jogosítványhoz szükséges feltételeket, abban az esetben szűnik meg a 
szerződés. Egyébként nem jogosultak, amennyiben biztosítják a paramétereket, sem 
felmondani, sem módosítani.  
Emlékezteti Képviselő urat, hogy a hulladékszállítási, hulladékkezelési tevékenységgel 
kapcsolatos díjakat már rég nem az önkormányzat szabja meg. Természetesen különböző 
tárgyalásokon van lehetőségük, s lehet, hogy a jövő év elején, vagy ez év végén ilyen alkalom 
lesz, ha tovább folytatódik ez a szerződés, a maguk részéről próbálnak különböző feltételeket 
bevinni ebbe a szerződésbe. Nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt a szerződést módosítsák. 
Pillanatnyilag egyetlen tétel van: felmondhatják, vagy ha megteremtette az illető cég a 
lehetőségeket, a különböző feltételeknek eleget tesz, akkor folytatják. Közben fognak tudni 
tárgyalni, de ez a döntés nem arról szól. 
 
Jekő Attila képviselő: 
 
Van benne igazság, amit a Polgármester úr mondott, de egy-két pontosítást tenne, ami 
szerinte nem egészen úgy van. Azzal nem tudják felmondani a szerződést való igaz, hogy 
megváltozik a szerződő fél, mert nem változik meg. A cég ugyanaz marad, csak a tulajdonos 
változik. Itt még egy sima jogutódlásról sincsen szó, viszont kikerül az érdekkörükből teljesen. 
A Zrt. területén három cég szolgáltat. Nekik az a kötelezettségük, hogy a három cég közül 
szolgáltasson valaki, de az nem feltétlenül ez a cég, aki most szolgáltat náluk.  
Fel lehet mondani a szerződést, mert minden szerződést fel lehet mondani, s új szolgáltatót is 
tudnának keresni abból a körből, tehát a három szolgáltatóból. Arra nézve nem mondhatják 
fel a szerződést, hogy új szereplő lép be. Nem lép be új szereplő. Azért volt ez a szereplő, 
akivel ők szolgáltattak, mert halasi cég volt.  
Szerinte azért kellene az önkormányzatnak, illetve a társulásnak mindenképp többségi 
tulajdont szerezni, mert onnantól kezdve, ahogy a cég kilép Halas térségéből, vagyis térségen 
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kívüli önkormányzat tulajdona lesz, Halashoz már nem igazán lesz köze.  
Az az érdekérvényesítő képesség, amit Képviselő úr nagyon helyesen mondott, még kevesebb 
lesz. Az első perctől kezdve azt mondták, s konzekvensen azt az álláspontot képviselik, hogy 
ugyanúgy, mint a távhőszolgáltatás, igenis a kiskunhalasi önkormányzatnak, a kiskunhalasi 
lakosoknak kell a saját kapnia, azért, hogy a szolgáltatás minőségére, illetve az árakra is 
nagyobb hatásuk lehet. Az ár az valóban összetett kérdés, mert a konzorcium állapítja meg. A 
legújabb szerint az állam állapítja meg, viszont a szolgáltatás minőségére és az egyéb 
tevékenységekre szerződésben lehetne jobban hatni. Képzeljék el, ha ők a többségi 
tulajdonosok, akkor ez valószínűleg könnyebben menne, mintha meging valaki mással kellene 
ez ügyben egyeztetni. 
Ő mindenképpen azon van, s arra kéri Polgármester urat, hogy ezeket a tárgyalásokat 
próbálják folytatni, mert a cég képviselete nincs messze Polgármester úr dolgozószobájától. 
Véleménye szerint lehetne közelíteni az álláspontokat, mert számára az az elfogadható, ha az 
a társulás, amit létrehoztak, többségi tulajdonba kerül ebben a szolgáltató cégben.  
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Ő is azon az állásponton van, hogy a határozati javaslat 2. pontját nem szükséges ma 
tárgyalniuk és elfogadniuk, ráérnek ezt egy későbbi időpontban, még fél évük van rá. Azokat a 
lakosságot érintő és szolgáló szolgáltatásokat, amelyeket képviselőtársa felsorolt, azokat 
igenis újra kell gondolni. Előfordulhat, hogy a jelenlegi konstrukciónál kedvezőbb 
megállapodást tudnak kötni.  
A 2. pontot nem javasolja ma tárgyalni. Bármikor, vagy rendes, vagy rendkívüli ülésen 
lehetőség van arra, hogy erről tárgyaljanak. Ezt most ne fixálják le.  
 
Nagy Róbert képviselő: 
 
Szerinte Polgármester úr rosszul értelmezte a 2. pontot. Ott az van leírva, hogy amennyiben 
ezt a 2. pontot elfogadják, onnantól kezdve nem az ő döntésük az egész. Amennyiben a cég 
beszerzi a szükséges papírokat, kutya kötelességük vele tovább folytatni a szerződést, 
méghozzá 2008. július 16-i megállapodás alapján.  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Egy módosító indítvány elhangzott Nagy Róbert képviselő részéről, amiről feltételezi, hogy 
továbbra is fenntartja. . 
A módosító indítvány elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, ami lényegében egybe 
hangzik Pajor Kálmán képviselő úr által tett összefoglalóval, hogy a 2. pont ne kerüljön a 
határozati javaslatba.  
Nagy Róbert képviselő javaslatáról kéri a képviselők szavazatát.  
 

 No: 1527  
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Nem 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart. Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Távol Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
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  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:49:21 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 7 70,00% 46,67% 
 Nem 1 10,00% 6,67% 
 Tartózkodik 2 20,00% 13,33% 
 
 Szavazott 10 100.00% 66,67% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 5   33,33% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elutasítva 
Határozat:  
 
Gyovai István polgármester:  
 
A jelenlévők többsége elfogadta.  
Úgy gondolja, hogy nem jön létre kezelhetetlen helyzet azzal, ha a képviselő-testület elfogadja 
a határozati javaslat mindkét pontját. Erre a következő hónapok során akár még vissza is 
térhetnek.  
 
Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi) 
 
Az a javaslata, mivel az itt lévő képviselők nem voltak tisztában azzal, hogy milyen többségi 
aránnyal lehet elfogadni, azaz minősített többség kell hozzá, az elmúlt testületi ülésen volt 
arra lehetőség, hogy újra szavazzanak ez ügyben. Most ő kérne újraszavazást.  
 
Gyovai István polgármester:  
 
A képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy újabb szavazás legyen?  
 

 No: 1528  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Távol Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:51:01 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 10 100,00% 66,67% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
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 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 10 100.00% 66,67% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 5   33,33% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület támogatta a javaslatot. 
Ezek után ismételten kérdezi a képviselő-testületet a módosító indítványról, hogy a képviselő-
testület elfogadja-e Nagy Róbert képviselő módosító indítványát?  
 

 No: 1529  
Gyovai István.......................................Tart. Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Nem 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Távol Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:51:23 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 8 80,00% 53,33% 
 Nem 1 10,00% 6,67% 
 Tartózkodik 1 10,00% 6,67% 
 
 Szavazott 10 100.00% 66,67% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 5   33,33% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Valaki erőteljesen megváltoztatta a véleményét. Megállapítja, hogy a módosító indítvány 
megkapta a szükséges többséget.  
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A határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 

 No: 1530  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Távol Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:51:52 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 10 100,00% 66,67% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 10 100.00% 66,67% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 5   33,33% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
243/2013. Kth. 
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés felmondása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel, 2008. július 16. napjával a települési szilárd hulladék 
begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a településen keletkezett 
szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és feldolgozására kötött szerződést a hulladékokról 
szóló  2012. évi CLXXXV. törvény 90.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, 6 hónapos 
felmondási idővel, 2013. augusztus 29. napjával felmondja. Felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Baics Tamás környezetvédelmi referens 
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Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. Szilády Á. u. 5-7. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

4 Új napirendi pont 13:52:05  
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Csipke Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve.  
 
Kristóf Andrea aljegyző: 
 
Egy rövid kiegészítést szeretne tenni. Mind a Halasi Csipke Közalapítvány, mind a 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány módosítására jogszabályváltozás miatt kerül 
sor, azonban a képviselő-testület 120/2013. Kth számú határozata alapján az utcanevek 
megváltoztak. Mind a két alapító okiratban szerepelt a Kocsis Lajos utca, amit e miatt 
módosítani szükséges. Elírásból fakadóan Gárdonyi Géza utcára kell módosítani a Thúry 
József utca helyett.  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Természetesen ezzel a kiegészítéssel együtt kéri, hogy a képviselő-testület tárgyalja az 
előterjesztést.  
 

Kérdések 13:52:58  
 

Hozzászólások  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról kéri a képviselők szavazatát.  
 

 No: 1531  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:53:14 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
244/2013. Kth. 
A Halasi Csipke Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „HALASI CSIPKE” 
Közalapítvány Alapító Okirat 3. pontjának a közalapítvány céljára vonatkozó 
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

A Közalapítvány célja: 
 

• A néprajzi jelentőségű és a magyar népi iparművészet szerves részét képező 
Halasi Csipke kultúra történeti emlékeinek, fennmaradt múzeális 
alkotásainak összegyűjtése, továbbá ezen emlékek, tárgyak, és még 
fellelhető múzeális értékű alkotások összegyűjtéséhez, megóvásához, 
restaurálásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. 

• A jelenleg meglévő csipkegyűjtemény kezeléséhez, folyamatos – állandó 
kiállítások szervezése keretében történő – bemutatásához szükséges 
feltételek biztosítása, ennek keretében kezeli a Csipkemúzeumba lévő 
csipkegyűjteményt illetve a teljes múzeumi anyagot.  

• Kiállításokat szervez és állandó kiállítás keretében mutatja be a 
Csipkemúzeum jelenlegi anyagát. 

• Elősegítí az élő csipke – kultúra fennmaradását, megteremti ennek 
pénzügyi bázisát, elvégzi a szükséges restaurálási munkákat,                                   

• A halasi csipkével s Kiskunhalas Néprajzi – történeti múltjával kapcsolatos 
kutatások finanszírozása népművészeti alkotótáborok szervezése, továbbá a 
Halasi csipke és Kiskunhalas Néprajzának kutatásának és a lehetőségekhez 
mérten a kutatási eredmények publikálásának elősegítése. Magyarországon 
és külföldön népszerűsíti a csipke kultúrát.      

• A Csipkeház – Falumúzeum fenntartásban, megóvásában közreműködik, 
ennek megfelelően a Csipkeház – Falumúzeum fenntartásához, múzeum 
funkciója fennmaradásához szükséges tartós pénzügyi alapok 
előteremtésében is közreműködik,  

• A csipke – kultúrával kapcsolatos pályázatok kiírása és finanszírozása  
• A csipke készítés kultúrájának továbbadása, átörökítése, az ehhez 

szükséges oktatás finanszírozása. Csipkekészítés tanítása, oktatása 
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• a közalapítvány gondozza a rendelkezésére bocsátott vagyont és 
gondoskodik annak gyarapításáról. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „HALASI CSIPKE” 

Közalapítvány Alapító Okirat 10. pontjának a Felügyelő Bizottság tagjaira 
vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

 
A felügyelő bizottság tagjai: 

 
Jerémiás Béláné   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Jósika u. 1.   
Szabadi József   Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 19.  

        Dr. Horváth Róbert  Lakcím:6400 Kiskunhalas, Török u. 12. 

 
 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a „HALASI CSIPKE” Közalapítvány 1. és 2. pontjai szerinti 
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát nyújtsa be a 
Kecskeméti Törvényszékhez átvezetés céljából. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kristóf Andrea aljegyző 
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető 
Dr. Várnai László Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke, Zsigray J. u. 26. 
Kiliti Zsuzsanna Csipkeház igazgatója, Kossuth u. 37/a 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

5 Új napirendi pont 13:53:26  
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve 
 
Gyovai István polgármester:  
 
Ezt az előterjesztést is Aljegyző asszony korábbi kiegészítésének figyelembevételével kéri 
tárgyalni.  
Hasonló tartalommal bír ez az előterjesztés is, formailag a helyére kell rakni néhány dolgot. 
 

Kérdések 13:53:49  
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Hozzászólások  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosításáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 

 No: 1532  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:54:02 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
245/2013. Kth. 
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirat 3. pontjának a közalapítvány céljára vonatkozó 
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

A város versenysport szakosztályainak, diáksport egyesületeinek és diáksport-köreinek 
támogatása, magas szintű utánpótlás nevelési tevékenység segítése, a tehetségek gondozása, 
valamint a szabadidő-sport lehetőségek javítása. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirat 7. pontjának a Közalapítvány szervezetére 
vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

 

 18



 A Közalapítvány szervezete 
 
A Közalapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 9 tagú kuratórium: 

Kuratórium tagjai:   
 
Harkai Péter elnök   Cím: 6400 Kiskunhalas, Sas u. 4.    
       
Wágner Szabolcs Ákos   Cím: 6400 Kiskunhalas, Munkács u. 8.   
 
Tóth Péter       Cím: 6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 80/4.  
 
Lehoczki Lívia    Cím: 6400  Kiskunhalas,  Gárdonyi Géza u. 18. 
 
Farkas Dániel    Cím: 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 2/B 
 
Kucseráné Nahaj Mária  Cím: 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2. 
 
Nagy István Ernő   Cím: 6400 Kiskunhalas, Ág u. 12. 

Vincze Attila    Cím: 6400Kiskunhalas, Szilády Á. u. 31. II./8. 

Bordás Zoltán    Cím: 6400Kiskunhalas, József Attila u. 6.” 

 
A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízása 2010. december 01. napjától határozatlan 
időre szól. A Kuratóriumi tagság megszűnésekor az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök 
megbízása határozatlan időre szól. Új elnököt az alapító jelölhet ki. A Kuratórium elnöke és 
tagjai az alapító által visszahívhatóak.

 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 1. és 2. pontjai 
szerinti módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát nyújtsa be a 
Kecskeméti Törvényszékhez átvezetés céljából. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kristóf Andrea aljegyző 
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető 
Harkai Péter Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke, Sas u. 4. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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6 Új napirendi pont 13:54:09  
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött 
megállapodás módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 13:54:44  
 

Hozzászólások  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 

 No: 1533  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:54:54 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
246/2013. Kth. 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás 
módosítása 
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H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és fenntartására – 2013. február 18. napján - kötött megállapodás 1. 
számú módosítását az előterjesztés melléklete szerint. 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Csernák Lajos költségvetési csoportvezető 
Brassó Imre Albert polgármester, 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 
Nagy Ferenc polgármester, 6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

7 Új napirendi pont 13:55:00  
 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 13:57:25  
 

Hozzászólások  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 

 No: 1535  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:57:40 
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 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
247/2013. Kth. 
A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 
 

H a t á r o z a t  
 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszaveszi a Kiskunhalas, Petőfi u. 
2. szám alatti ingatlant a Halasi Többcélú Kistérségi Társulástól.  

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MEGÁLLAPODÁS” Egyes 
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában 3. 
pontjának az átadásra kerülő vagyonra vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Átadásra kerülő vagyon: 
A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan vagyont  

- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3569 
- Kiskunhalas, Thúry József utca 6. hrsz: 171/B/1 
- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz: 2235 
- Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. hrsz: 40531/1 
- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697 
- Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. hrsz: 3714 
- Kiskunhalas, Szent Imre u. 4. hrsz: 4635/A/1 
az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja. 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 1. napjától 5 év 
időtartamra, azaz 2017. február 28. napjáig, határozott időre térítésmentes használatba adja 

 - 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. szám alatti 118m2 alapterületű ingatlant a 
fogyatékos személyek nappali ellátása működtetéséhez” 

 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
2. pont szerint módosult egységes szerkezetű Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 
ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csernák Lajos költségvetési csoportvezető 
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

8 Új napirendi pont 13:57:56  
 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A HTKT SZSZK Fogyatékos személyek Ápoló-gondozó Otthona ideiglenes 
elhelyezése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 

Kérdések 13:55:18  
 

Hozzászólások  
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Megítélése szerint ki kellene egészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy az épületet az 
átvételi műszaki állapotban adja vissza. Egy épületet meglehetősen le lehet lakni. Arra 
gondolt, ha még rosszabb állapotban kapják vissza, mint ahogy odaadják, akkor még nagyobb 
probléma lesz ennek a hasznosítása később. 
 
Gyovai István polgármester:  
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Képviselő úr javaslatát a megállapodásba bele 
fogják foglalni. Egyébként ez az épület az elmúlt 1-1,5 évben jelentősen megújult. A készenléti 
rendőrség nyert itt elhelyezést jó egy évvel ezelőtt. Jelentős felújítási munkák voltak. Ahhoz 
képest amilyen két évvel ezelőtt volt az épület, minden rendszere jobb állapotban van. Ezzel 
együtt igaz az, amit Képviselő úr mondott, jobban kell rá vigyázni.  
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetért-e az ideiglenes elhelyezéssel? 
 

 No: 1534  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:56:55 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
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 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
248/2013. Kth. 
A HTKT SZSZK Fogyatékos személyek Ápoló-gondozó Otthona ideiglenes elhelyezése 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas, 

Szabó Ervin utca 15. számú ingatlan, HTKT SZSZK Fogyatékos személyek Ápoló-gondozó 
Otthona részére történő – ideiglenes, a TIOP 3.4.2 számú pályázat kivitelezési 
munkálatainak idejére – térítésmentes használatba adásához. A megállapodás 
megszűnésekor a HTKT SZSZK az ingatlant az átadáskori műszaki állapotban adja vissza 
az önkormányzatnak.  
 

2. Az ingatlan használatából eredő valamennyi működési költség a HTKT SZSZK 
költségvetését terheli.   
 

3. A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető 
HTKT SZSZK Nyúl u. 5-7. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

9 Új napirendi pont 13:57:58  
 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Elővásárlási jogról való lemondás 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Tóth Péter  főépítész: 
 
A jelen előterjesztés arról a felépítményről szól, ami önkormányzati területen van. Az 
elővásárlási jogról való lemondás ahhoz szükséges, hogy a felépítmény adásvétele 
létrejöhessen. Menet közben Polgármester úr felvetésére beszélt az ingatlanforgalmazóval, 
aki jelezte azt, hogy várhatóan a felépítményt megvásárló a telekterületet is szeretné 
megvásárolni, s ezzel teljesen egyértelmű jogi helyzetet teremteni. Ez majd valamelyik 
következő képviselő-testületi ülésen fog a testület elé kerülni.  
 

Kérdések 13:58:41  
 

Hozzászólások  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 

 No: 1536  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 13:58:50 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 11 100,00% 73,33% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
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249/2013. Kth. 
Elővásárlási jogról való lemondás 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a 663/A hrsz alatti 
épületet érintő elővásárlási jogával. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter főépítész, 
Gyöngyi és Társa Bt. Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 

10 Új napirendi pont 13:58:58  
 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az IRH-528 forgalmi rendszámú Citoren  Jumpy típusú személygépkocsi 
értékesítése és a KCE-111 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú személygépkocsi 
beszerzése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 
Gyovai István polgármester:  
 
Főbb vonalakban ismertetné az előterjesztést, mert most látják csak a képviselők. 
Ez év január 1-jétől a kistérségi feladatokat a székhely szerinti önkormányzat polgármesteri 
hivatala kell, hogy ellássa. Ez azt jelentette, hogy a kistérség korábbi munkaszervezete, annak 
teljes létszámával beolvadt a polgármesteri hivatalukba. Jelentősen átalakult már azóta a 
tevékenység. Pillanatnyilag a hivatalban már konkrétan ilyen munkatárs nincs, de 
természetesen a feladatokat továbbra is végrehajtják. A hivatal különböző osztályai végzik a 
kistérségi feladatok végrehajtását, illetve előkészítését. A feladattal párhuzamosan egyes 
eszközök, így az előterjesztésben szereplő Suzuki Ignis is a hivatal dolgozói számára 
rendelkezésre áll a feladat végrehajtásához. Egyszerűbbnek látszott annak idején a 
tulajdonjogot a társulásnál tartani, a használati jogot pedig átvette a társulás jóváhagyásával 
a polgármesteri hivatal. Az elmúlt hónapokban merült fel az igény a szociális szolgáltató 
központ részéről, hogy a hónapokkal ezelőtt lényegében teljesen tönkrement Ford kisbusz 
helyett valamilyen új gépjármű vásárlása történjen meg. Ez önmagában nem tartozik az 
önkormányzat képviselő-testületére, ebben a döntést magának a társulási tanácsnak kellett 
volna meghoznia. Biztosan tudják, hogy az elmúlt hónapokban a polgármesteri hivatal a 
könyvtártól korábban ott szolgálatot teljesítő, de igazából nem kihasznált kisbuszt bevonta, 
ami jelenleg is itt van a hivatal udvarán. Célszerűnek látszott az, hogy a szociális szolgáltató 
központ számára ezt a kevésbé kihasznált kisbuszt kínálják fel. Szakmai szempontok alapján 
ezt megvizsgálták és alkalmasnak találták. Az is célszerűnek látszott, hogy minél kisebb 
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összegek cseréljenek gazdát. Az egyébként is használatukban lévő társulási személygépkocsit, 
a Suzuki Ignist is tulajdonba vennék, ezáltal teljesen rendezetté válnának a viszonyok. A két 
gépjármű értéke közötti 250.000 Ft cserélne csak gazdát. Erről szól az előterjesztés. A maga 
részéről javasolja elfogadni. A ma reggel lezajlott társulási tanácsi ülésen ezt a javaslatot 
elfogadták.  
 

Kérdések 14:02:51  
 

 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Ha jól értelmezi, akkor eladnak 950.000 Ft-ért egy járművet és vesznek 1.200.000 Ft-ért egy 
másikat, tehát 250.000  Ft-ot kell nekik kifizetni. Tőlük mindig az a kérdés hangzik el, amikor 
ilyen pénzügyi témáról van szó, hogy mi a fedezete? Melyek költségvetési sorba volt ez 
beépítve a legutóbbi költségvetési rendelet módosításkor? Ha nem volt, akkor nincs 
megjelölve az a sor, ahonnan ezt a 250.000 Ft-ot biztosítja az önkormányzat. Mi a fedezete 
ennek a 250.000 Ft-nak?  
 
Gyovai István polgármester: 
 
Erről a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntött, ezzel 
párhuzamosan elfogadta az a döntést, hogy az értékesítésből származó bevételből viszont 
feladat ellátáshoz szükséges járművek vásárlására fordítson pénzt a polgármesteri hivatal. 
Tehát a befolyt összegből fordítanak 250.000 Ft-ot erre. Egyébként 2 millió Ft feletti bevétel 
származott autóértékesítésből. 3-4 autót adtak el az elmúlt közel egy év során.  
 

Hozzászólások  
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
5-6 éves lehet ez a Suzuki. Hogy ér ennyit? Suzuki használó több soron. Nem ér ennyit, 
amennyi fel van tüntetve.  
 
Gyovai István polgármester:  
 
Hozzáértő ember tekintette meg, nem a maguk ötlete alapján nevezték meg ezt az összeget. 
 
Dr. Ferenczi Mária képviselő: 
 
Ahogy Polgármester úr az előbb vázolta, az értékesítésre kijelölt autók nagy része 
értékesítésre került, 2.200.000 Ft összegben.  
A bizottsági döntés az volt, hogy ebből terepre kis fogyasztású autót lehessen vásárolni, amit 
környzettanulmányokhoz is használhatnak. Hasonló típusú gépjárművet vásároltak 1.100.000 
Ft-ért. Erre az autóra 250.000 Ft-ot fognak biztosítani abból a keretből, ami a szeptemberi 
költségvetés módosításnál meg fog a költségvetésben jelenni. 
 
Gyovai István polgármester:  
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát.  
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 No: 1537  
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly..................... Igen 
Halász Balázs ......................................Távol Nagy Péter .................................... Távol 
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor ..................................... Igen 
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................ Távol 
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart. Aradszky Lászlóné......................... Igen 
Fülöp Róbert .......................................Igen Hunyadi Péter ............................... Távol 
Jerémiás Béláné ..................................Igen Pajor Kálmán................................ Igen 
Máté Lajos...........................................Igen 
  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2013.aug.:29 14:06:59 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen 10 90,91% 66,66% 
 Nem 0 0,00% 0,00% 
 Tartózkodik 1 9,09% 6,67% 
 
 Szavazott 11 100.00% 73,33% 
 
 Nem szavazott 0   0,00% 
 Távol 4   26,67% 
 
 Össz.: 15   100.00% 
Eredménye: Elfogadva 
Határozat:  
 
250/2013. Kth. 
Az IRH-528 forgalmi rendszámú Citoren  Jumpy típusú személygépkocsi értékesítése és a 
KCE-111 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú személygépkocsi beszerzése 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete független szakértői vélemény 

alapján meghatározott piaci áron, de legkevesebb 950.000- Ft összegért értékesíti a 
tulajdonában lévő IRH-528 forgalmi rendszámú Citroen Jumpy típusú gépjárművet a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló KCE-111 Suzuki Ignis típusú 
személygépkocsit az Önkormányzat maximum 1.200.000,-Ft összegért beszerezze, és 
üzembentartónak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jelöli ki. 

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gyovai István polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
 
 
Gyovai István polgármester: 
 
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 
befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

Ülés befejezése 14:08:06  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

(: Gyovai István :)      (: Dr. Ferenczi Mária :) 
      polgármester       jegyző 
 
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (:Dózsa Tamás Károly :)     (:Jekő Attila:) 
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